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editorial

Διάφορες θεματικές ομάδες που 
συγκροτούν εργαζόμενοι όλων των 
ειδικοτήτων, συνεδριάζουν σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, και σύμφωνα με 
τα βιώματα και τις εμπειρίες των με-
λών τους προτείνουν γόνιμες ως επί 
το πλείστον λύσεις, οι οποίες απλου-
στεύουν διαδικασίες και βελτιώνουν 
την «παραγωγικότητα». 
Αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά των 
εργαζόμενων στην ανοδική πορεία 
του Νοσοκομείου, δόθηκε η δυνατότη-
τα στους χώρους του Νοσοκομείου να 
αναπτύσσονται «εξωνοσοκομειακές» 
δραστηριότητες, όπως η εκμάθηση 
ξένων γλωσσών, γυμναστικής, χορού, 
εικαστικών, θεατρικών παρεμβάσεων, 
αθλητικών δραστηριοτήτων κ.ά. που 
κάνουν πιο ευχάριστη την καθημερι-
νότητα των εργαζόμενων. 
Σημαντική επίσης είναι η συνεισφο-
ρά των 100 εθελοντών της Αντηρί-
δας, που σε καθημερινή βάση, ως 
καλοί «αθόρυβοι Σαμαρείτες», διευ-
κολύνουν πολλαπλώς τους ασθενείς 
μας και ιδιαίτερα τις παιδιατρικές 
μας κλινικές. 
Καθώς στόχος μας είναι να διορθώ-
νουμε τα λάθη μας και να προχω-
ρούμε μπροστά, προτρέπουμε τους 
ασθενείς μας, να συμπληρώνουν τα 
δελτία ικανοποίησης  και να επισημαί-
νουν τις θετικές και αρνητικές τους 

Με την ευκαιρία του απόηχου των εορ-
ταστικών εκδηλώσεων της 20ετούς 
λειτουργίας του Νοσοκομείου, πι-
στεύω πως είναι η κατάλληλη περίο-
δος να αναστοχαστούμε τις εμπειρίες 
και τα βιώματα της μέχρι σήμερα δια-
δρομής. 
Είναι εξακριβωμένο πως ο αναστο-
χασμός αποτελεί μία μεταγνωστική 
διαδικασία, η οποία ανατροφοδοτεί τις 
σκέψεις, τις πράξεις, ακόμη και τις εμ-
μονές μας, και μας οδηγεί στην εφαρ-
μογή των βέλτιστων αποφάσεων και 
γόνιμων πρακτικών εφαρμογών. 
Είναι γνωστό πως από το ξεκίνημα 
της λειτουργίας του Νοσοκομείου 
πρωταρχικός στόχος και όραμα των 
δωρητών Νίκου και Λεωνίδα Παπαγε-
ωργίου, ήταν η δημιουργία ενός Νο-
σοκομείου που θα ήταν το καλύτερο 
στη χώρα μας και ένα από τα αρτιότε-
ρα της Ευρώπης. 
Δημιουργήσαμε ένα ευχάριστο περι-
βάλλον εργασίας, που δεν παραπέ-
μπει στους γνωστούς «Ιδρυματικούς 
χώρους». 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

εμπειρίες από τις υπηρεσίες του Νο-
σοκομείου. 
Για να φτάσουμε στα 20 χρόνια λει-
τουργίας, το Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ να αναγνωρίζεται σήμερα ως 
το κορυφαίο στον Ελλαδικό Χώρο, κα-
θοριστικός παράγοντας πέρα από τη 
συμμετοχή και την ευαισθητοποίηση 
των εργαζόμενων, ήταν οι «φτερού-
γες» του Ιδρύματος Παπαγεωργίου. 
Είναι γνωστό πως στα 20 χρόνια λει-
τουργίας του, τα μέλη που ορίζει το 
Ίδρυμα στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου 
παραμένουν σχεδόν σταθερά και δεν 
αλλάζουν συνήθως, κάθε φορά που 
αλλάζει ο Υπουργός Υγείας, όπως 
κατά κανόνα συμβαίνει με τα υπόλοι-
πα Δημόσια Νοσοκομεία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιατρικός κό-
σμος της χώρας ζητά τη μετατροπή 
της νομικής μορφής των Νοσοκομεί-
ων από «ΝΠΔΔ» σε «ΝΠΙΔ» μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα, όπως συμβαίνει 
στη συντριπτική πλειοψηφία των νοσο-
κομείων της ΕΕ. Δηλαδή κατά το πρό-
τυπο του Νοσοκομείου ΠΑΠΑΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ! Τη ρηξικέλευθη αλλαγή για τη 
λειτουργία του ΕΣΥ προτείνει μεταξύ 
άλλων ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλο-
γος, ύστερα από τη συνεδρίαση που 
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, για 
πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, και την 
εξετάζει το υπουργείο Υγείας.
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Για το περιεχόμενο ενυπόγραφων άρθρων ανα-
γνωστών που αποστέλλονται και δημοσιεύονται 
δε φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη το «Χρέος 
Ζωής». Απαγορεύεται κατά το Ν. 2121/1993 και 
τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί 
με το Ν. 100/1975) η αναδημοσίευση και γενικά 
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φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο άνευ προη-
γούμενης έγγραφης άδειας του εκδότη.
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μια ξεχωριστή βραδιά, αφιερωμένη σε όλους 
τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου Παπα-
γεωργίου, διοργάνωσε το Ίδρυμα Παπαγε-
ωργίου, την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου, με την 
ευκαιρία της συμπλήρωσης των 20 χρόνων 
λειτουργίας του Νοσοκομείου.
Ο αύλειος χώρος του Κυβερνείου (Παλατάκι) 
διαμορφώθηκε με ιδιαίτερη επιμέλεια για την 
εκδήλωση και φιλοξένησε τους εργαζόμενους 
του Νοσοκομείου, οι οποίοι είχαν την ευκαι-
ρία να απολαύσουν μια ονειρεμένη βραδιά με 
εξαιρετικό φαγητό, ποτό, μουσική, αλλά και 
τον αγαπημένο ψυχαγωγό Τάκη Ζαχαράτο. 
Καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους, η 
εκπρόσωπος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, 
κ. Ζωή Ψαρρά – Παπαγεωργίου, ανέφερε ότι 

Μια ξεχωριστή βραδιά για τους 
εργαζόμενους με τον Τάκη Ζαχαράτο 

ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ
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το Νοσοκομείο, που θεωρείται η «ναυ-
αρχίδα» των νοσοκομείων της Βόρειας 
Ελλάδας, και όχι μόνον, έχει καταστεί 
πρότυπο χάρη στους εργαζόμενούς του. 
«Εσείς είστε το πρότυπο. Εσείς, που με 
την προσφορά σας ανεβάσατε το Νο-
σοκομείο ψηλά, το κάνατε πρότυπο και 
διατηρείτε το επίπεδό του. Είστε πρότυ-
πο και για τις οικογένειές σας και για τα 
παιδιά σας. Σας ευχαριστώ πολύ, τόσο 
εγώ όσο και όλη η οικογένεια Παπαγε-
ωργίου, γιατί συνεχίζετε το όραμα των 
δωρητών», είπε χαρακτηριστικά στους 

εργαζόμενους, ευχόμενη «καλό κουρά-
γιο» για να συνεχίσουν με την ίδια επιτυ-
χία για τα επόμενα 20 χρόνια! 
Η υπέροχη βραδιά έκλεισε με το εντυ-
πωσιακό σόου του Τάκη Ζαχαράτου, που 
με τις μιμήσεις, τις χορογραφίες, τις με-
ταμφιέσεις και την ακούραστη διάθεσή 
του ξεσήκωσε τους παρευρισκόμενους, 
γεμίζοντάς τους με συναισθήματα συγκί-
νησης και ευγνωμοσύνης.  
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο 
ιδρυτής και ιστορικός πρόεδρος του Νο-
σοκομείου, κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Με 

την παρουσία τους τίμησαν την εορτα-
στική βραδιά εκπρόσωποι της πολιτικής 
και πολιτειακής ηγεσίας, καθώς και του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης. Μεταξύ άλλων, παραβρέθηκαν ο 
υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας 
και Θράκης), Θεόδωρος Καράογλου, οι 
βουλευτές Στράτος Σιμόπουλος και Δη-
μήτρης Κούβελας, ο αντιπεριφερειάρ-
χης δημόσιας υγείας, Χρήστος Μήττας, 
ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, Χάρης Αηδο-
νόπουλος, ο πρύτανης του ΑΠΘ, Νίκος 
Παπαϊωάννου και ο κοσμήτορας της 
Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, Θεό-
δωρος Δαρδαβέσης.

“... Εσείς είστε το πρότυπο. Εσείς, που με την προσφορά σας ανεβάσατε το Νοσοκομείο 
ψηλά, το κάνατε πρότυπο και διατηρείτε το επίπεδό του. Είστε πρότυπο και για τις 

οικογένειές σας και για τα παιδιά σας. Σας ευχαριστώ πολύ...”
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Η «Μονάδα Κλινικών Μελετών» του 

Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, θα λειτουρ-

γήσει σε χώρους του Νοσοκομείου. Η 

στελέχωση θα γίνει από μέλη Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), συνερ-

γάτες του Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμα-

κολογίας και με υποστήριξη από το προ-

σωπικό του Νοσοκομείου.

Στη μονάδα αυτή, αφού πιστοποιηθεί και 

ελεγχθεί από τους Ρυθμιστικούς Οργανι-

σμούς της Ευρώπης (ΕΜΑ) και των ΗΠΑ 

(FDA), θα μπορούν να πραγματοποιού-

νται Κλινικές Μελέτες φάσης Ι και μελέ-

τες βιοϊσοδυναμίας.

Η φάση Ι, περιλαμβάνει την πρώτη κλινι-

κή εφαρμογή φαρμάκου σε ανθρώπινο 

οργανισμό. Είναι εξαιρετικά σημαντική, 

διότι στη διάρκειά της δοκιμάζονται πολ-

λές περιεκτικότητες της δραστικής και 

σκοπός της είναι η διευκρίνιση της φαρ-

μακοκινητικής, της τοξικότητας και της 

εμφάνισης διαφόρων τύπων ανεπιθύμη-

των δράσεων. 

Λέγοντας φαρμακοκινητική εννοούμε τον 

τρόπο με τον οποίο η ουσία απορροφά-

ται, κατανέμεται σε όλον τον οργανισμό, 

μεταβολίζεται και, τελικώς, απεκκρίνεται. 

Η κινητική του φαρμάκου είναι εξαιρετι-

κά σημαντική, διότι μας δείχνει το χρόνο 

που χρειάζεται να φθάσει σε δραστική 

συγκέντρωση, το διάστημα που πρέπει 

να παρέλθει για να χορηγηθεί η επόμενη 

δόση και τη μέγιστη περιεκτικότητα που 

πρέπει να χορηγηθεί, ώστε να επιτευχθεί 

το επιθυμητό αποτέλεσμα με τις λιγότερες 

δυνατόν ανεπιθύμητες δράσεις.

IATPIKA ΘEMATA

Η πρώτη Μονάδα Κλινικών Μελετών πανελλαδικά 
εγκαθίσταται στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 

Δημήτρης Κούβελας
Καθηγητής ΑΠΘ

Διευθυντής Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής 

Η εγκατάσταση 
μιας «νέας» και 
πρωτοποριακής 
δομής στο Νοσο-
κομείο Παπαγεωρ-
γίου είναι ήδη γε-
γονός.  Η μονάδα 
αυτή είναι η πρώτη 
που θα ξεκινήσει 
να λειτουργεί στη 
χώρα μας.
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Οι μελέτες βιοϊσοδυναμίας είναι οι με-

λέτες που χρειάζονται για να δείξουν 

ότι ένα γενόσημο είναι ουσιωδώς όμοιο 

με το φάρμακο αναφοράς. Για να απο-

δειχθεί, δεν χρειάζεται κλινική μελέτη 

δραστικότητας, αφού μιλάμε για γνω-

στό φάρμακο, αλλά μόνο μια συγκριτική 

φαρμακοκινητική μελέτη, όπου η συγκέ-

ντρωση του φαρμάκου στο πλάσμα δεν 

θα διαφέρει σημαντικά από αυτήν του 

πρωτότυπου φαρμάκου.

Και στις δύο μελέτες χρησιμοποιούνται 

υγιείς εθελοντές, ενώ το κέρδος είναι 

τεράστιο για τη χώρα, αλλά και για το 

Πανεπιστήμιο και το Νοσοκομείο.

Πέρα από τον προφανή, λοιπόν, ερευ-

νητικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα, η 

Μονάδα Κλινικών Μελετών θα χρησι-

μοποιείται και για την εκπαίδευση στην 

Κλινική Φαρμακολογία και τη διεξαγωγή 

Κλινικών δοκιμών ειδικών ιατρών που 

θα επιθυμούν να λάβουν την Εξειδίκευ-

ση της Κλινικής Φαρμακολογίας. Η νέα 

αυτή ιατρική εξειδίκευση είναι επίσης μια 

πρωτοτυπία για τη χώρα και ξεκινάει από 

το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Στη δομή θα εργάζονται ο Καθηγητής, κ. 

Δημήτριος Κούβελας, οι Αναπληρωτές 

Καθηγητές, κ. Χρυσάνθη Σαρδέλη και 

κ. Γεώργιος Παπαζήσης και η Επίκουρη 

Καθηγήτρια, κ. Χρυσούλα Πουρζιτάκη. 

Στην παραπάνω ομάδα των Ειδικών Κλι-

νικών Φαρμακολόγων θα συμμετέχουν 

2 ακόμα μέλη ΔΕΠ, από το Εργαστήριο 

Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, ο 

Αναπληρωτής Καθηγητής, κ. Νικόλαος 

Ράικος και η Επίκουρη Καθηγήτρια, κ. 

Ελένη Γκίκα που θα συμβάλουν στην 

ανάλυση των βιολογικών δειγμάτων.

Εκτός από τους παραπάνω Καθηγητές, 

στη μονάδα θα εργάζονται 4 Ειδικοί Ια-

τροί ως εξειδικευόμενοι στην Κλινική 

Φαρμακολογία, καθώς και νοσηλευτικό 

και άλλο προσωπικό, ενώ θα είναι ανοι-

κτή για κάθε ερευνητική και εκπαιδευτι-

κή διαδικασία.

Πέραν των κλινικών μελετών το παραπά-

νω προσωπικό θα υποστηρίζει τις υπό-

λοιπες κλινικές και μονάδες στη λήψη 

απόφασης φαρμακοθεραπείας, εφόσον 

τους αιτείται, τη διάγνωση και αντιμε-

τώπιση δηλητηριάσεων, τον απόλυτο 

προσδιορισμό των συγκεντρώσεων φαρ-

μάκων, προκειμένου να εξατομικευτεί 

το δοσολογικό σχήμα, όπου επιβάλλεται 

κτλ.

Θεωρούμε ότι, όπως και στην υπόλοιπη 

Ευρώπη και Αμερική, η συνεργασία αυτή 

του Νοσοκομείου μας με την Ιατρική του 

ΑΠΘ θα αποτελέσει έναν σημαντικό μο-

χλό ανάπτυξης για όλους τους εμπλεκό-

μενους.

IATPIKA ΘEMATA

“... Η νέα 
αυτή ιατρική 
εξειδίκευση 
είναι επίσης μια 
πρωτοτυπία για τη 
χώρα και ξεκινάει 
από το Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου....”

“...Η καινοτομία που εισάγεται είναι ότι για πρώτη 
φορά σε νοσοκομείο θα πραγματοποιούνται 
κλινικές μελέτες φάσης Ι και μελέτες 
βιοϊσοδυναμίας...”
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Η Ιατρική Επιστήμη δεν πρέπει να έχει 

στόχο μόνο τη διασφάλιση της υγείας και 

της επιβίωσης,  αλλά και κάτι πολύ ευ-

ρύτερο - το «ευ ζην». Αυτό έχει ιδιαίτερη 

σημασία στο τέλος της ζωής ή και όταν 

γινόμαστε ανήμποροι να ανταπεξέλθουμε 

στις καθημερινές μας ανάγκες. 

Η παρηγορητική φροντίδα, είναι μια προ-

σέγγιση που βελτιώνει την ποιότητα ζωής 

των ασθενών που υποφέρουν από προο-

δευτικά επιδεινούμενα νοσήματα πτωχής 

πρόγνωσης. Η βελτίωση της ποιότητας 

της ζωής των ασθενών επιτυγχάνεται 

μέσω της εκτίμησης και αντιμετώπισης 

του πόνου, αλλά και των ψυχολογικών, 

κοινωνικών και πνευματικών αναγκών 

τους» (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 

2012). 

Η ανακουφιστική φροντίδα δεν αποσκο-

πεί στην αντικατάσταση της ιατρικής φρο-

ντίδας, αλλά έχει ως στόχο την ανάδειξη 

ενός προτύπου φροντίδας υγείας με κυρί-

αρχο πρόσωπο τον ίδιο τον ασθενή, μετα-

τοπίζοντας το ενδιαφέρον από τον έλεγχο 

της νόσου, στην υποστήριξη και φροντίδα 

του ατόμου. Η παροχή ποιοτικής φροντί-

δας σε ασθενείς τελικού σταδίου είναι η 

ύστατη συμβολή προς εξασφάλιση του 

στοιχειώδους δικαιώματος του ανθρώ-

που στην αξιοπρέπεια και αυτονομία στις 

πλέον δύσκολες στιγμές της ζωής του. 

Τα άτομα που παρέχουν παρηγορητική 

φροντίδα αναγνωρίζουν πόσο απαραί-

τητο είναι να διατηρήσει ο ασθενής την 

αξιοπρέπειά του και να αντιμετωπίζεται με 

σεβασμό σε όλα τα στάδια της νόσου.   

IATPIKA ΘEMATA

Υποστηρικτική, ανακουφιστική 
και παρηγορητική φροντίδα

Μαρία Παπαθεοδώρου
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
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Ορισμένοι ασθενείς ίσως θεωρούν ότι 

η ένταξή τους σε πρόγραμμα παρηγο-

ρητικής φροντίδας σημαίνει παραίτηση 

από κάθε φροντίδα και τη ζωή. Οι οικείοι 

κάποιων ασθενών ίσως νιώθουν ότι το 

να βάλουν το αγαπημένο τους πρόσω-

πο σε κάποιο τέτοιο πρόγραμμα ισοδυ-

ναμεί με το να το αφήνουν αβοήθητο 

να πεθάνει. Η παρηγορητική φροντίδα 

δεν αποτελεί παθητική αποδοχή της κα-

τάστασης, αλλά απεναντίας, μπορεί να 

βοηθήσει τον ασθενή να ζήσει μια ζωή 

με αξιοπρέπεια και νόημα δίπλα στους 

αγαπημένους του για όσο διάστημα του 

απομένει, κρατώντας τον πόνο και άλλα 

δυσάρεστα συμπτώματα υπό έλεγχο. 

Δίνει, επίσης, τη δυνατότητα στην οικο-

γένεια του ασθενή να  βρίσκεται  κοντά 

του και να του συμπαρασταθεί για όσον 

καιρό χρειαστεί.

Πού παρέχεται η υποστηρικτική
φροντίδα; 
• Σε νοσοκομειακές μονάδες για νοση-

λεία για μικρά χρονικά διαστήματα

• Σε ιατρεία ανακουφιστικής φροντί-

δας, τα οποία μπορούν να υπάρχουν 

στα γενικά νοσοκομεία για να δίνουν 

συμβουλές και στήριξη σε εξωτερι-

κούς ασθενείς

• Σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας για 

μερικές ώρες νοσηλείας 

• Σε εξειδικευμένα κέντρα ανακουφι-

στικής φροντίδας

• Στο σπίτι, αν αυτή είναι προσωπική επιλο-

γή του ασθενή και της οικογένειάς του 

Τα πλεονεκτήματα της φροντίδας 
κατ’ οίκον
Στο πρόγραμμα της παρηγορητικής φρο-

ντίδας κατ’ οίκον, αυτοί που φροντίζουν 

τον ασθενή έχουν στη διάθεσή τους βοή-

θεια από επαγγελματίες υγείας, ανάλογα 

με τις ανάγκες του ασθενή. Η βοήθεια 

αυτών των ειδικών δίνει ένα αίσθημα σι-

γουριάς στον ασθενή και  τους οικείους 

του, εξαλείφοντας τον φόβο ότι θα υπο-

φέρει από έντονους πόνους ή άλλα οδυ-

νηρά συμπτώματα, όταν θα πλησιάζει το 

τέλος. Η φροντίδα κατ’ οίκον εναρμονίζε-

ται επίσης με τον πολιτισμό κάθε χώρας.

Η ελληνική κουλτούρα αναφορικά με τη 

διαχείριση της ασθένειας και του θανά-

του άλλαξε ριζικά τις τελευταίες δεκαετί-

ες. Η ιδρυματοποίηση των χρόνιων νοση-

μάτων, των γηρατειών και του θανάτου, 

είναι ο κανόνας για την πλειοψηφία των 

ασθενών. 

Ενώ η παρηγορητική φροντίδα είναι τώρα 

πράξη, έστω και σε περιορισμένη κλίμα-

κα, στις μισές περίπου από τις χώρες του 

κόσμου, στην Ελλάδα ουσιαστικά είναι 

ανύπαρκτη. Το Νοσοκομείο  αναγνωρί-

ζοντας την ανάγκη της παρηγορητικής 

θεραπείας για τους ασθενείς μας, με 

στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών 

ανάπτυξης της παρηγορητικής θεραπεί-

ας, ήρθε σε επαφή με το Institut Curie, 

στο οποίο εδώ και χρόνια η ανακουφιστι-

κή φροντίδα αποτελεί κύρια μέριμνα, για 

τους ογκολογικούς του ασθενείς. Από 

το Institut Curie, οι Dr Pierre Anhoury 

και Alexis Burnod, στις αρχές Ιουλίου 

επισκέφτηκαν το Νοσοκομείο μας, όπου 

και υπογράφτηκε σύμφωνο συνεργασίας  

μεταξύ των δύο νοσοκομείων. Το  Ίδρυμα  

Παπαγεωργίου,  υποστηρίζοντας αυτήν 

την καινοτόμο ιδέα, ανέλαβε τη χρηματο-

δότηση μέρους του εγχειρήματος.  

Τον Οκτώβριο ξεκινούν τα πρώτα εκπαι-

δευτικά μαθήματα με πρώτο και κύριο 

μέλημα τη διαχείριση του πόνου. Στην 

αρχική ομάδα θα συμμετέχουν 12 νοση-

λευτές και 3 ιατροί, εκπρόσωποι των νο-

σηλευτικών τμημάτων που περιθάλπουν 

ασθενείς που χρήζουν ανακουφιστικής 

φροντίδας. Επίσης, κάποια μέλη αυτής 

της ομάδας θα έχουν τη δυνατότητα  να 

επισκεφτούν το νοσοκομείο Marie Curie, 

για να βιώσουν στην πράξη το όλο εγχεί-

ρημα και να μας μεταφέρουν την εμπει-

ρία τους. 

Παρακαλούμε πολύ, τόσο το ιατρικό, όσο 

και το νοσηλευτικό προσωπικό να στηρί-

ξει αυτή την προσπάθεια. Η συνεισφορά 

όλων είναι πολύτιμη. 

IATPIKA ΘEMATA

Στις 5 Ιουλίου, το Institut Curie, το γαλλικό κέντρο κατά του καρκίνου που ιδρύθη-

κε από τη Μαρία Κιουρί πριν από 100 χρόνια, υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με 

το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, την πρώτη συμφωνία με ελληνικό νοσοκομείο στην 

ιστορία του Ινστιτούτου. Τη συνεργασία εισηγήθηκαν ο Δρ Δημήτριος Ματάμης, Δι-

ευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, ο Δρ Dr Pierre Anhoury, 

Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων και ο Δρ Alexis Burnod, υπεύθυνος παρηγορητικής 

φροντίδας στο Ινστιτούτο. Στην φωτογραφία, μαζί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Νο-

σοκομείου κ. Βασίλη Παπά και τον Γενικό Διευθυντή κ. Κωνσταντίνο Εμμανουηλίδη 
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IATPIKA ΘEMATA

Κέντρο Αριστείας 
Επανορθωτικής Χειρουργικής Αρθρώσεων

Κυριάκος Παπαβασιλείου, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Χειρουργός Σαρκωμάτων
Γ΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ

Οι όγκοι που αναπτύσσονται στο μυοσκελετικό σύστημα, είναι ευτυχώς 
σχετικά σπάνιοι. Ακόμα σπανιότεροι είναι οι πρωτοπαθείς κακοήθεις όγκοι 
του μυοσκελετικού, δηλαδή οι όγκοι οι οποίοι αναπτύσσονται για πρώτη φορά 
σε κάποιο κομμάτι του μυοσκελετικού συστήματος (οστά ή μαλακά μόρια). Οι 
όγκοι αυτοί ονομάζονται σαρκώματα. Τα σαρκώματα αντιστοιχούν μόλις στο 1% 
των κακοήθων όγκων που αναπτύσσονται σε συμπαγή όργανα στους ενήλικες, 
αλλά στα παιδιά το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 15-20%.
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6
Λόγω της σπανιότητας των συγκεκριμένων 

όγκων, ο «μέσος ορθοπαιδικός» αναμένε-

ται να συναντήσει ελάχιστες φορές κατά 

τη διάρκεια της καριέρας του ασθενείς με 

σαρκώματα. Αυτός είναι και ο λόγος για 

τον οποίο, σε όλα τα προηγμένα συστήμα-

τα υγείας παγκοσμίως, έχουν αναπτυχθεί 

συγκεκριμένες μονάδες αριστείας για την 

αντιμετώπιση των όγκων μυοσκελετικού. 

Σε κάθε τέτοιο εξειδικευμένο κέντρο, συ-

νεργάζονται αρμονικά ιατροί πολλών ειδι-

κοτήτων, και συγκεκριμένα: ορθοπαιδικός 

χειρουργός με εξειδίκευση στην αντιμετώ-

πιση σαρκωμάτων, παθολόγος-ογκολόγος 

ή/και παιδίατρος-ογκολόγος, ακτινοδια-

γνώστης με ειδίκευση στο μυοσκελετικό 

σύστημα, παθολογοανατόμος, ακτινοθε-

ραπευτής, πλαστικός χειρουργός, αγγειο-

χειρουργός και θωρακοχειρουργός.

Εξειδικευμένη γνώση και μεγάλη εμπειρία 

απαιτείται και για την αντιμετώπιση των 

μετασταστικών όγκων του μυοσκελετικού 

συστήματος. Οι συνεχείς εξελίξεις (κυρίως 

στον τομέα της χημειοθεραπείας/ανοσο-

θεραπείας των κακοήθων νεοπλασμάτων) 

οδηγούν σε νέα δεδομένα και στη χειρουρ-

γική αντιμετώπιση αυτής της κατηγορίας 

των όγκων. Η θεραπευτική αντιμετώπιση 

μιας οστικής μετάστασης δεν σκοπεύει 

πλέον αποκλειστικά στην ανακούφιση και 

την ποιότητα ζωής του ασθενούς, αλλά 

πολλές φορές και στην ίαση. 

Στην Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλι-

νική του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, με Διευ-

θυντή τον Καθηγητή Ορθοπαιδικής κ. 

Ελευθέριο Τσιρίδη, λειτουργεί το Κέντρο 

Επανορθωτικής Χειρουργικής Αρθρώσε-

ων αναγνωρισμένο από το ΚΕΣΥ, μέρος 

του οποίου είναι η Ειδική Μονάδα Μυο-

σκελετικής Ογκολογικής Χειρουργικής. 

Υπεύθυνος της Μονάδας είναι ο Ορθο-

παιδικός Χειρουργός & Χειρουργός Σαρ-

κωμάτων, κ. Κυριάκος Παπαβασιλείου. Η 

συγκεκριμένη μονάδα αντιμετωπίζει ένα 

πολύ μεγάλο πλήθος ασθενών με νεο-

πλασίες του μυοσκελετικού συστήματος. 

Πρόκειται για ασθενείς με πρωτοπαθείς 

και μεταστατικούς όγκους, με όγκους 

οστών και μαλακών μορίων και για ασθε-

νείς με καλοήθεις και κακοήθεις όγκους.

Η αντιμετώπιση - σύμφωνα και με τις 

κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης 

ασθενών με όγκους μυοσκελετικού που 

εφαρμόζονται παγκόσμια - ξεκινά από 

τις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις, 

που πραγματοποιούνται σε συνεργασία 

με το Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο 

του Νοσοκομείου μας, με υπεύθυνη του 

μυοσκελετικού τμήματος την κ. Αντωνία 

Μπιντούδη και Διευθυντή τον κ. Ιωάννη 

Τσιτουρίδη. Ακολούθως, πραγματοποιεί-

ται - εφόσον απαιτείται - βιοψία (είτε στο 

Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο είτε στο 

χειρουργείο) και στη συνέχεια σχεδιά-

ζεται και εφαρμόζεται πλήρως η θερα-

πευτική/χειρουργική παρέμβαση. Η δια-

χείριση της περίπτωσης κάθε ασθενούς 

είναι απόλυτα εξατομικευμένη και απο-

φασίζεται στο Διεπιστημονικό Συμβούλιο 

Όγκων Μυοσκελετικού, το οποίο συνε-

δριάζει τακτικά υπό τη διεύθυνση του 

Καθηγητού Παθολογικής Ογκολογίας 

και Διευθυντού της ομώνυμης Κλινικής 

του Νοσοκομείου, κ. Χρήστο Παπανδρέ-

ου. Ο κ. Παπαβασιλείου αποτελεί ενεργό 

μέλος του Συμβουλίου, στο οποίο λαμ-

βάνονται αποφάσεις για τη βέλτιστη και – 

όσο το δυνατόν - ταχύτερη αντιμετώπιση 

ασθενών με όγκους του μυοσκελετικού.

Ο αριθμός των ασθενών με 

όγκους του μυοσκελετικού 

συστήματος που έχουν αντιμε-

τωπισθεί τα τελευταία 8 χρόνια 

από τη Μονάδα Μυοσκελετικής 

Ογκολογικής Χειρουργικής της 

Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής 

Κλινικής του Νοσοκομείου μας 

ξεπερνά τους 1.500. 

Η Μονάδα Μυοσκελετικής Ογκολογικής 

Χειρουργικής δέχεται παραπομπές ασθε-

νών από όλα τα νοσοκομεία της Θεσσα-

λονίκης, αλλά και της Μακεδονίας και της 

Θράκης. Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές 

πρωτοποριακές επεμβάσεις και ουσιαστι-

κά το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου έχει 

αναδειχθεί σε Υπερτοπικό Κέντρο Αρι-

στείας για την αντιμετώπιση ασθενών με 

όγκους μυοσκελετικού για ολόκληρη τη 

Βόρεια Ελλάδα.

Η Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική 

λειτουργεί Ειδικό Τακτικό Εξωτερικό Ια-

τρείο για ασθενείς με όγκους μυοσκελε-

τικού, κάθε Παρασκευή (υπεύθυνος κ. 

Κυριάκος Παπαβασιλείου).

IATPIKA ΘEMATA

“... Η θεραπευτική αντιμετώπιση μιας οστικής μετάστασης δεν σκοπεύει πλέον 
αποκλειστικά στην ανακούφιση και την ποιότητα ζωής του ασθενούς, αλλά 
πολλές φορές και στην ίαση....”
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Πρωτοποριακό πρόγραμμα με ρομπότ
 για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και αυτισμό 

Μια ομάδα επιστημόνων εργάζεται από 
κοινού,  με στόχο να βοηθήσει τα παιδιά να 
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, έχο-
ντας ως εργαλείο ένα κοινωνικό ρομπότ. 
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο έργο «Κοι-
νωνικά Ρομπότ ως Εργαλεία στην Ειδική 
Εκπαίδευση (ΚοιΡο3Ε)». Στις 27 Σεπτεμ-
βρίου πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο 
η Γ’ φάση της πιλοτικής εφαρμογής του 
έργου, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αντα-
γωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Και-
νοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), Παρέμβαση ΙΙ, του Α’ 
κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡ-
ΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Πρόκειται για ένα συνεργατικό έργο που 
στοχεύει στην ανάπτυξη ειδικά σχεδιασμέ-
νων εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρέμ-
βασης για την αντιμετώπιση επιλεγμένων 
περιπτώσεων αυτισμού και μαθησιακών 
δυσκολιών. Η κοινοπραξία των εταίρων 
του προγράμματος αποτελείται από το 
Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου 
με Μηχανές του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος, το Νοσοκομείο Παπαγε-
ωργίου/Δ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, την 
Πρότυπη Θεραπευτική και Συμβουλευτική 
Μονάδα ΠΡΑΞΙΣ, το Κέντρο Παιδιού και 
Γονέα, και την εταιρία EUROACTION AE. 
Στην εφαρμογή των πιλοτικών δοκιμών 

συμμετείχαν μεταξύ των εκπροσώπων των 
συνεργαζόμενων εταίρων, ο συντονιστής 
και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου 
Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, 
κ. Βασίλειος Καμπουρλάζος και ο υπεύ-
θυνος για το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 
Καθηγητής Παιδιατρικής, κ. Αθανάσιος 
Ευαγγελίου. 
Τα επιλεγμένα σενάρια εφαρμόστηκαν 
στην αίθουσα δημιουργικής απασχόλησης 
της Δ’ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ σε ένα 
παιδί τυπικής ανάπτυξης και σε ένα παιδί 
με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή. 
Η κοινωνική αλληλεπίδραση με άλλους αν-
θρώπους συχνά δυσκολεύει τα παιδιά με 
διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, καθώς 
τα ποικίλα και πολλαπλά κοινωνικά σήματα 
(βλεμματική επαφή, τονικότητα της φωνής, 
χειρονομίες, στάση σώματος), μπορεί να 
τα αποσυντονίζουν. Το κοινωνικό ρομπότ 
διευκολύνει την επαφή, απλοποιώντας τα 
κοινωνικά σήματα σε ένα σημείο που είναι 
ανεκτό και διαχειρίσιμο για το παιδί. Βασι-
κή υπόθεση του ερευνητικού έργου είναι 
ότι η αλληλεπίδραση με ρομπότ θα έχει 
θετική επίδραση στα παιδιά, συμβάλλο-
ντας στην ψυχοκοινωνική του εξέλιξη και 
θεμελιώνοντας νέες γέφυρες κοινωνικής 
εμπλοκής. Η αλληλεπίδραση πραγματοποι-
είται κατά τη διάρκεια παρέμβασης στην 
οποία συμμετέχει και το κοινωνικό ρομπότ 
ως συν-θεραπευτής, ακολουθώντας τα 
ειδικά σενάρια, τα οποία δημιουργήθηκαν 
από τους ειδικούς ψυχολόγους.
Τα σενάρια αυτά δοκιμάστηκαν κατά την 
πιλοτική εφαρμογή έτσι ώστε να επιση-
μανθούν τυχόν αδυναμίες τους και να τε-
λειοποιηθούν πριν την έναρξη της παρέμ-
βασης, η οποία αναμένεται περί τα μέσα 
Νοεμβρίου. 

Μαρία Μπιγάκη
Υπεύθυνη Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Οικονομική Διεύθυνση

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο αφορά σε παιδιά με 
ειδικές μαθησιακές ανάγκες (διάχυτες αναπτυξιακές δι-
αταραχές και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες), υλοποιείται 
στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. 

IATPIKA ΘEMATA
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Το Νοσοκομείο μπορεί να διεξάγει 62 
κλινικές μελέτες κάθε χρόνο, δυνατό-
τητα που το καθιστά μέλος του Patient 
Network Explorer, του Δικτύου Νοσοκο-
μείων της ελβετικής εταιρίας Clinerion. 
Με την εξέλιξη αυτή, το Νοσοκομείο Πα-
παγεωργίου θα έχει την ευκαιρία να διε-
ξάγει περισσότερες κλινικές μελέτες στις 
οποίες θα συμμετέχουν τόσο οι δικοί του 
ερευνητές, όσο και μέλη διεθνών φαρμα-
κευτικών εταιριών που ασχολούνται με 
πρωτοποριακές ιατρικές παρεμβάσεις. Η 
συνεργασία θα προσφέρει στους ασθε-
νείς και τους θεράποντες ιατρούς τους 
θεραπευτικές επιλογές πρώτης γραμμής 
και θα οδηγήσει στη γρηγορότερη εισα-
γωγή των εν λόγω ιατρικών επιλογών στην 
αγορά.
«Με την εμπειρία, την εξειδίκευση και τις 
εγκαταστάσεις που διαθέτουμε, το Νο-
σοκομείο είναι σε θέση να υποστηρίξει 
πολλαπλές διεθνείς μελέτες», αναφέρει 
ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, 
κ. Βασίλειος Παπάς, προσθέτοντας ότι το 
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου είναι περήφα-
νο που έχει αναγνωριστεί για την ποιότητα 
των εγκαταστάσεών του, τη γρήγορη επί-
λυση διοικητικών διαδικασιών και τη δημι-
ουργία φιλικού περιβάλλοντος. 
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Clinerion, Ίαν Ρέντς επιση-
μαίνει ότι: «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που 
μπορούμε να επεκτείνουμε την κάλυψη 
των Ελλήνων ασθενών μέσω της συνερ-
γασίας μας. Ήδη καλύπτουμε ασθενείς 
στην Αθήνα και η συνεργασία μας θα 

ωφελήσει πολύ τους ασθενείς της Θεσ-
σαλονίκης, καθώς θα είναι το δεύτερο 
μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Ελλάδας 
που θα αποκτήσει πρώιμη πρόσβαση σε 
ιατρικές πρωτοπορίες». 
Η Clinerion, παγκόσμια εταιρεία τεχνο-
λογικών υπηρεσιών με έδρα την Ελβε-
τία, διευκολύνει την ταχύτερη ανάπτυ-
ξη ιατρικών ερευνών και πρόσβαση 
ασθενών σε θεραπείες, χρησιμοποιώ-
ντας τεχνολογία για αναλύσεις δεδο-
μένων των ασθενών που προέρχονται 

από το δίκτυο με τα συνεργαζόμενα 
νοσοκομεία.
Στο πλαίσιο αυτό, το Νοσοκομείο Παπα-
γεωργίου, διαθέτοντας προσωπικό που 
ειδικεύεται στην έρευνα για πολλαπλές 
παθήσεις (π.χ. σκλήρυνση κατά πλάκας, 
άνοια, υπερλιπιδαιμία, χρόνια νεφροπά-
θεια, κολπική μαρμαρυγή, καρδιακή ανε-
πάρκεια, καρκίνος, αγγειακή δυσλειτουρ-
γία), θα αξιοποιήσει τη συνεργασία με 
στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 
για τους ιατρούς και τους ασθενείς του.

Ταχύτερη πρόσβαση σε πρωτοποριακές θεραπείες επιχειρεί να προσφέρει το Νοσο-
κομείο Παπαγεωργίου στους ιατρούς και τους ασθενείς του, μέσω της πλατφόρμας 
Clinerion’s Patient Network Explorer. 

ΤΑ ΠλΕοΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΝΤΑξΗ ΤοΥ ΝοσοΚοΜΕίοΥ 
σΤο Patient network exPlorer 

συνεργασία με στόχο την πρόσβαση 
σε πρωτοποριακές θεραπείες

“Με την εμπειρία, την εξειδίκευση και τις εγκαταστάσεις που 
διαθέτουμε, το Νοσοκομείο είναι σε θέση να υποστηρίξει 
πολλαπλές διεθνείς μελέτες...”

IATPIKA ΘEMATA
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Νέες διευθύνσεις 
σε τρεις πανεπιστημιακές κλινικές

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ Β΄ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ, Γ΄ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ Β΄ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Υπό νέα διεύθυνση λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου τρεις πανεπιστημιακές 
κλινικές του Νοσοκομείου, η Β΄ Νεογνολογική,η Γ΄ Ορθοπαιδική και η 
Β΄Ουρολογική, λόγω αφυπηρέτησης των διευθυντών τους. 

Β΄ Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ
Στη Β΄ Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ, ο διευ-

θυντής, καθηγητής Ουρολογίας – Νευ-

ροουρολογίας, κ. Ευάγγελος Ιωαννίδης, 

ολοκλήρωσε τη θητεία του και πλέον τη-

διεύθυνση ανέλαβε ο κ. Κωνσταντίνος 

Χατζημουρατίδης. 

Ο κ. Ιωαννίδης συμπλήρωσε 11 χρόνια 

στο τιμόνι της Κλινικής, η οποία είχε και 

έχει στόχο, μεταξύ άλλων, να παρέχει διά-

γνωση και θεραπεία όλων των παθήσεων 

του ουροποιητικού και του γεννητικού συ-

στήματος με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. 

Ο κ. Ιωαννίδης υπήρξε ο νεότερος καθη-

γητής Ουρολογίας και ο πρώτος καθηγη-

τής στην Ελλάδα με εξειδίκευση στη νευ-

ροουρολογία και τις διαταραχές ούρων. 

Με μετεκπαίδευση σε αναγνωρισμένα 

κέντρα του εξωτερικού, κατέχει πολλούς 

ακαδημαϊκούς τίτλους, μετρά πλούσιο δι-

οικητικό και οργανωτικό έργο, καθώς και 

ερευνητική δραστηριότητα. 

Επί της θητείας του, η Κλινική έγινε ση-

μείο αναφοράς στον ελλαδικό χώρο στην 

Ογκολογία του Ουροποιητικού Συστήμα-

τος. Ως εκ τούτου, έχει επιλεχθεί αρκε-

τές φορές από φορείς του εξωτερικού 

για συμμετοχή στη διεξαγωγή διεθνών 

πολυκεντρικών κλινικών μελετών για τον 

καρκίνο του προστάτη. Παράλληλα, καθι-

ερώθηκε η διενέργεια λαπαροσκοπικών 

επεμβάσεων στο ουροποιητικό σύστημα 

και δημιουργήθηκαν αυτόνομα εξειδι-

κευμένα τμήματα, όπως Νευροουρολο-

γίας, Γυναικολογικών Παθήσεων στην 

Ουρολογία, Ανδρολογίας και Δερματικών 

Παθήσεων Έξω Γεννητικών Οργάνων (σε 

συνεργασία με τη Β΄ Κλινική Δερματικών 

και Αφροδισίων Νοσημάτων ΑΠΘ).

Τη συνέχιση της ανοδικής πορείας της 

Κλινικής ανέλαβε ο νέος διευθυντής, κ. 

Κωνσταντίνος Χατζημουρατίδης, ο οποίος 

υπηρέτησε στο παρελθόν στη θέση του 

διευθυντή της Ουρολογικής Κλινικής του 

401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου 

Αθηνών και του 403 Γενικού Στρατιωτι-

κού Νοσοκομείου Κοζάνης. Έχει ενεργή 

δράση σε θέματα ενημέρωσης και ευ-

αισθητοποίησης ασθενών, αλλά και την 

προαγωγή της επιστημονικής έρευνας 

σε θέματα Ουρολογίας, μέσω φορέων, 

όπως του Ινστιτούτου Μελέτης Ουρο-

λογικών Παθήσεων, που συγκροτήθηκε 

με πρωτοβουλία επιστημόνων του ΑΠΘ. 

Διαθέτει εξειδίκευση σε θέματα στυτικής 

δυσλειτουργίας, πρόωρης εκσπερμάτι-

σης και πεϊκής κάμψης ενώ συμμετέχει 

και στην έκδοση των κατευθυντήριων 

οδηγιών. Στη διάρκεια της καριέρας 

του, έχει τιμηθεί με διεθνή και ελληνικά 

βραβεία και κατέχει τον τίτλο του Fellow 

of the European Committee of Sexual 

Medicine. Στα σχέδιά του είναι να διατη-

ρήσει το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών της 

Κλινικής, αλλά και να την αναβαθμίσει 

ακόμη περισσότερο. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

γιατρούς και εξειδικεύτηκε στον τομέα 

των αθλητικών κακώσεων, καθώς και τη 

διαγνωστική και χειρουργική αρθροσκό-

πηση. Από τον Αύγουστο του 1999 ήταν 

διορισμένος επιμελητής Α΄ στη Β΄ Ορθο-

παιδική Κλινική του Νοσοκομείου και από 

τον Αύγουστο του 2003 ανήκε στη Γ’ Πα-

νεπιστημιακή Κλινική του Παπαγεωργίου, 

συμμετέχοντας ενεργά και στην εκπαίδευ-

ση φοιτητών, ειδικευομένων και επιστημο-

νικών συνεργατών. 

Επί της θητείας του, η Γ΄ Ορθοπαιδική 

Κλινική αναδείχτηκε ως αναγνωρισμένο 

κέντρο αναφοράς των αρθροπλαστικών 

στην Ευρώπη, γεγονός που δημιούργησε 

τεράστιες δυνατότητες για την εκπαίδευ-

ση των νέων ορθοπαιδικών και κατέστη-

σε την Κλινική ηγέτιδα στον χάρτη των 

ορθοπαιδικών επεμβάσεων. Ειδικά τα 

τελευταία χρόνια, η Κλινική ξεχώρισε για 

την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών 

και χειρουργικών τεχνικών που αφορούν 

κυρίως στην αρθροπλαστική ισχίου και 

γόνατος, όπως η πρωτοποριακή μέθοδος 

ολικής αρθροπλαστικής ισχίου και γόνα-

τος με νοσηλεία μόνο 24 ωρών.

Μετά την αφυπηρέτηση του κ. Σάιεχ, τα 

ηνία της Κλινικής πήρε ο κ. Τσιρίδης, εξει-

δικευμένος χειρουργός αρθροπλαστικής 

ισχίου και γόνατος. Ο νέος διευθυντής 

είναι τακτικός καθηγητής της Ιατρικής 

Σχολής του ΑΠΘ και κατέχει τη θέση του 

Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ορ-

θοπαιδικής Εταιρίας Ισχίου. Έλαβε την 

ειδικότητά του στο Λονδίνο και μετεκπαι-

δεύτηκε στο Χάρβαρντ, έχει ανακηρυχθεί 

ως ακόλουθος του Βασιλικού Κολεγίου 

Χειρουργών της Αγγλίας και του Κολεγίου 

Χειρουργών της Αμερικής, διδάκτορας 

Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου 

και Καθηγητής του Imperial College of 

London. Στους στόχους του είναι να πα-

ρέχει η Κλινική του Νοσοκομείου υπηρε-

σίες ακόμα πιο υψηλής ποιότητας και να 

συμμετέχει στην έρευνα και την εφαρμο-

γή καινοτόμων θεραπειών. 

Εξάλλου, η Γ΄ Ορθοπαιδική Κλινική απο-

τελεί αναγνωρισμένο κέ ντρο αναφοράς 

των αρθρο πλαστικών στην Ευρώπη και 

τις ΗΠΑ, γεγονός που δημιουργεί τερά-

στιες δυνατότητες για την εκπαίδευση 

των νέων ορθοπαιδικών και καθιστά την 

Ελλάδα ηγέτιδα στο χάρτη των ορθοπαι-

δικών επεμβάσεων. Σημαντική αναγνώρι-

ση της μακρόχρονης διαδρομής του στη 

χειρουργική αποτέλεσε μεταξύ άλλων η 

βράβευση του κ. Τσιρίδη από την Αμερι-

κανική Ακαδημία Ορθοπαιδικής Χειρουρ-

γικής με τη σημαντική επιστημονική διά-

κριση, “Rothman-RanawatFellowship”, 

που απονέμεται ετησίως σε 4 διακεκριμέ-

νους χειρουργούς αρθροπλαστικών στις 

ΗΠΑ και αφορά νέους ορθοπαιδικούς 

που προβλέπεται ότι θα ηγηθούν της ορ-

θοπαιδικής χειρουργικής τα επόμενα 20 

χρόνια.

Γ΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ
Στη Γ΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, μετά την 

αφυπηρέτηση του Διευθυντή της, καθηγη-

τή κ. Φάρες Σάιεχ, ο οποίος εδώ και 20 

χρόνια υπηρετούσε στο Νοσοκομείο, ανέ-

λαβε καθήκοντα Διευθυντή ο καθηγητής, 

κ. Ελευθέριος Τσιρίδης. 

Ο κ. Σάιεχ αποχώρησε μετά από μακρά 

ακαδημαϊκή θητεία και σημαντική συνει-

σφορά στο εκπαιδευτικό, κλινικό και επι-

στημονικό έργο της Κλινικής. Έχοντας στο 

ενεργητικό του πολλές τιμητικές διακρί-

σεις εντός και εκτός Ελλάδας, σφράγισε 

με το έργο του την επιτυχημένη πορεία 

της Γ΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής ΑΠΘ. Εργά-

στηκε επί δεκαετίες ως χειρουργός ορθο-

παιδικός, υπέρμαχος των πρωτοποριακών 

μεθόδων. Ιδιαίτερα ασχολήθηκε με την 

ολική αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος, 

την παιδοορθοπαιδική, τη χειρουργική 

σπονδυλικής στήλης και τη χειρουργική 

χειρός. Συνεργάστηκε με κορυφαίους 
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Β’ Νεογνολογική Κλινική ΑΠΘ
Στη Β’ Νεογνολογική Κλινική ΑΠΘ, η κα-

θηγήτρια, κ. Βασιλική Σούμπαση - Γρίβα 

αποχώρησε μετά από τεραετή θητεία 

στο Νοσοκομείο, αφήνοντας για πλούσια 

παρακαταθήκη το έργο της στην Κλινική 

και τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νε-

ογνών. Τα ηνία παρέδωσε στην καθηγή-

τρια, κ. Ελισάβετ Διαμαντή.

Στη διάρκεια της θητείας της, η Κλινική 

ανακαινίστηκε και απέκτησε σύγχρονο 

εξοπλισμό, δημιουργώντας ένα φιλικό 

περιβάλλον για τους γονείς και τα μωρά 

τους, αλλά και μια σύγχρονη Τράπεζα Μη-

τρικού Γάλακτος. Παράλληλα, διακρίθηκε 

για το σπουδαίο κλινικό της έργο, ενώ πι-

στοποιήθηκε με το σύστημα ISO για την 

παροχή υπηρεσιών και όχι μόνο. Σε υψη-

λό επίπεδο διατηρήθηκε και το διδακτικό 

και ερευνητικό της έργο. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα η συμμετοχή της Κλινικής στο 

«Greek Diaspora Fellowship Program», 

που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύ-

ρος Νιάρχος.

Η αφυπηρέτηση της κυρίας Σούμπαση 

- Γρίβα στάθηκε αφορμή για μια συγκινη-

τική αποχαιρετιστήρια εκδήλωση, που δι-

οργάνωσαν προς τιμήν της οι συνεργάτες 

της, την Τετάρτη, 28 Αυγούστου, στο αμ-

φιθέατρο του Νοσοκομείου. Το σημαντικό 

έργο και την πολυδιάστατη προσφορά της 

εξήρε ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Νοσοκο-

μείου κ. Βασίλης Παπάς, ο οποίος μεταξύ 

άλλων είπε: «Αφήνετε ως παρακαταθήκη, 

κ. Σούμπαση, την αρτιότερη Νεογνολογική 

Μονάδα της χώρας. Καταφέρατε τα τέσ-

σερα χρόνια της θητείας σας περισσότερα 

από όσα είχαν επιτευχθεί στα δώδεκα έτη 

λειτουργίας της Κλινικής». Ο κ. Παπάς πα-

ρέδωσε στην κ. Σούμπαση ένα αναμνηστι-

κό δώρο, ένα κάδρο με φωτογραφίες από 

χαρακτηριστικές στιγμές της θητείας της, 

συνοδευόμενο από ένα μήνυμα ευχαριστί-

ας και ευγνωμοσύνης. 

«Δίδαξε και επηρέασε θετικά όλους όσοι 

ήρθαν σε επαφή μαζί της! Απλή, καταδεκτι-

κή κι ευγενής, άνθρωπος ταπεινός και ουσι-

αστικός, πρότυπο ακαδημαϊκού δασκάλου, 

γιατρού, Διευθύντριας!», αναφέρει για την 

κ. Σούμπαση – Γρίβα η τομεάρχισσα Νοση-

λευτικής Υπηρεσίας και τέως Προϊσταμένη 

Β’  ΜΕΝΝ κ. Γεωργία Κυριακέλη.

Η τέως Διευθύντρια της Κλινικής, μετρούσε 

15 χρόνια διδασκαλίας, καθώς και 28 χρό-

νια υπηρεσίας στην Α’ Νεογνολογική Κλινι-

κή ΑΠΘ. Με τα καλύτερα λόγια μίλησαν για 

την κ. Σούμπαση – Γρίβα και οι συνεργάτες 

της, υπογραμμίζοντας ότι κατά την θητεία 

της επισκέφτηκαν το νοσοκομείο εξέχου-

σες προσωπικότητες της Νεογνολογίας, 

όπως η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδια-

τρικής – Νεογνολογίας της Ιατρικής Σχολής 

του Χάρβαρντ, κ. Ελένη Χρήστου. 

Η κ. Σούμπαση – Γρίβα, συγκινημένη, ευ-

χαρίστησε το προσωπικό, τους συνεργά-

τες της Κλινικής, τη Διοίκηση του Νοσοκο-

μείου και το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, για τη 

στήριξη της Κλινικής σε κάθε αίτημα, αλλά 

και την εξαιρετική τιμή της βράβευσης του 

έργου της.

Η νέα διευθύντρια της Κλινικής, κ. Ελισά-

βετ Διαμαντή, με πλούσιο κλινικό έργο, 

κυρίως στη νεογνική φροντίδα, εργαζόταν 

μέχρι πρόσφατα στην Α’ Νεογνολογική 

Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης. Έχει ασχοληθεί με τη φρο-

ντίδα των βαρέως πασχόντων νεογνών και 

ιδιαίτερα με την αντιμετώπιση αναπνευστι-

κών προβλημάτων. Το επιστημονικό της 

ενδιαφέρον εντοπίζεται στην επιδημιολο-

γία των νεογνικών παθήσεων και ειδικά της 

νεογνικής νοσηρότητας και θνησιμότητας 

και τις διαταραχές της ενδομήτριας θρέ-

ψης. Είναι μέλος επιστημονικών εταιρειών 

και στο συγγραφικό της έργο περιλαμβά-

νονται δημοσιεύσεις σε περιοδικά και ανα-

κοινώσεις για νεογνολογικά θέματα σε συ-

νέδρια. Στον σχεδιασμό της για το μέλλον 

της Κλινικής, κυρίαρχο λόγο έχει η διατή-

ρηση του υψηλού επιπέδου των υπηρεσιών 

που παρέχονται στους μικρούς ασθενείς. 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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Προσφάτως ολοκληρώθηκε η εκπαίδευ-

ση κρίσιμου αριθμού εργαζομένων του 

Νοσοκομείου μας στο αντικείμενο των 

Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 

15224 / ISO 9001) και ειδικότερα σε 

πρακτικές εσωτερικής επιθεώρησης. Οι 

συμμετέχοντες προέρχονται από διάφο-

ρες υπηρεσίες και με αυτόν τον τρόπο 

εφοδιάζουν την ομάδα των εσωτερικών 

επιθεωρητών με μία παλέτα γνώσεων και 

επαγγελματικής εμπειρίας. Συγκεκριμέ-

να, η διατομεακή ομάδα συμπεριλαμβά-

νει νοσηλευτές, διοικητικούς, φαρμακο-

ποιούς, τεχνικούς και πληροφορικούς με 

αυθόρμητο ενδιαφέρον στο αντικείμενο 

της διαχείρισης ποιότητας στον χώρο της 

Υγείας. 

Όπως είχε αποδειχθεί και με αντίστοιχη 

ο στόχος της βελτίωσης των διαδικασιών 
γίνεται προσωπική υπόθεση

ΟΜΑΔΑ ΚΡΟΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

πρωτοβουλία στο παρελθόν, οι εθελο-

ντές-μέλη της ομάδας επιθεωρητών του 

Νοσοκομείου μας γνωρίζοντας πολύ 

καλά τις διαδικασίες, τις οποίες οι ίδιοι 

κινούν ως εργαζόμενοι του Νοσοκομεί-

ου μας και κατανοώντας την ευρύτερη 

εικόνα, είναι στην προνομιακή θέση να 

αντιλαμβάνονται πώς οι υπηρεσίες συν-

δέονται μεταξύ τους, ποια είναι τα κρίσιμα 

βήματα ή σε ποια σημεία είναι δυνατό να 

γίνουν αστοχίες. Από την άλλη μεριά, η 

κοινή τους εκπαίδευση πάνω στα συστή-

ματα διαχείρισης ποιότητας, καθώς και τις 

εσωτερικές επιθεωρήσεις, τούς ενώνει 

μπροστά στον κοινό στόχο της βελτίωσης 

των διαδικασιών και γενικότερα της βελτί-

ωσης των συστημάτων.   

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση υλοποιή-

θηκε από την εταιρεία TUV Hellas, ενώ 

σχεδιάστηκε και οργανώθηκε από τη Δι-

εύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου, η οποία έχει 

και την ευθύνη για τον συντονισμό των 

επόμενων εσωτερικών επιθεωρήσεων 

μέσα στο πλαίσιο μιας γενικότερης προ-

σπάθειας αναγωγής της συνεχούς βελτί-

ωσης των διαδικασιών του Νοσοκομείου 

μας σε προσωπική υπόθεση. Στο μεταξύ, 

είναι ήδη προγραμματισμένο μέσα στο 

τρέχον φθινόπωρο, οι εσωτερικοί επιθε-

ωρητές να συλλέξουν αποδείξεις που θα 

βεβαιώνουν ότι κρίσιμες διαδικασίες του 

Νοσοκομείου μας υλοποιούνται όπως 

έχουν σχεδιαστεί, αλλά και να εντοπίσουν 

περιθώρια βελτίωσης αυτών των διαδικα-

σιών σε συνεργασία με τους εργαζόμε-

νους των επιθεωρούμενων τμημάτων

Λιάνα Μιχαηλίδου
Διευθύντρια Υπηρεσίας Ελέγχου Ποιότητας
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Με «Άριστα» αξιολόγησαν το Παπαγεωργίου 
Αμερικανοί φοιτητές

Θεμέλιο της αποστολής της ήταν και πα-

ραμένει, ο κατάλληλος εφοδιασμός της 

επόμενης γενιάς των ιατρικών ηγετών, 

ώστε να κυνηγήσουν με πάθος το λειτούρ-

γημά τους, και η ενίσχυση παγκοσμίως της 

διασύνδεσης μεταξύ των επαγγελματιών 

της υγείας.

Ο πρωταρχικός τρόπος με τον οποίο η 

Atlantis προάγει την αποστολή της είναι 

με το Πρόγραμμα Κλινικής Παρακο-

λούθησης, το λεγόμενο Atlantis Clinical 

Fellowship Program. Απευθύνεται σε άτο-

μα που φοιτούν σε  αμερικανικά πανεπι-

στήμια, που βρίσκονται σε στάδιο premed, 

στοχεύουν δηλαδή στην εισαγωγή τους σε 

σχολή ιατρικής, προσφέροντάς τους την 

ευκαιρία να ταξιδέψουν διεθνώς και να 

γνωρίσουν από πρώτο χέρι τα συστήματα 

υγείας άλλων χωρών.

Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με επιλεγ-

μένα νοσοκομεία, οι φοιτητές, πραγματο-

ποιούν κλινική παρακολούθηση σε ευρεία 

γκάμα ειδικοτήτων, ζώντας την καθημερι-

νότητα ενός ιατρού - από την πρωινή ενη-

μέρωση και την εξέταση ασθενών, μέχρι 

την πολυπλοκότητα των επεμβάσεων και 

των χειρουργείων. 

Τα προγράμματα λαμβάνουν χώρα κατά 

τη θερινή περίοδο μεταξύ Μαΐου και Αυ-

γούστου και τη χειμερινή κατά τους μήνες 

Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Η αντιπροσω-

πευτική διάρκεια κυμαίνεται μεταξύ δύο 

και τεσσάρων εβδομάδων, με φοιτητές να 

περνούν περίπου 80 ώρες ανά εβδομάδα 

παρακολουθώντας ιατρούς εντός νοσο-

κομείου.

Για πολλούς από τους φοιτητές αυτή 

αποτελεί την πρώτη τους εμπειρία σε ένα 

επαγγελματικό ιατρικό περιβάλλον και, 

ανεξαρτήτως της πρότερης εμπειρίας 

τους, το πρόγραμμα τυγχάνει υψηλής εκτί-

μησης και αναγνώρισης. Στους φοιτητές 

δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσουν κα-

λύτερα τη ζωή του ιατρού στο  νοσοκομείο 

και να κατασταλάξουν ως προς το, εάν 

πράγματι επιθυμούν να αποτελεί αυτό, τη 

δική τους καθημερινότητα για τα επόμενα 

χρόνια της ζωής τους. 

Η εκπαίδευση στους κλάδους υγείας στην 

Αμερική είναι μία χρονοβόρα και κοστο-

βόρα διαδικασία, που κατά κανόνα διαρ-

κεί 12 με 15 χρόνια. Επομένως, είναι ση-

μαντικό να είναι κανείς σίγουρος για την 

απόφασή του, καθώς το κόστος σε χρήμα 

και χρόνο είναι μεγάλο. 

Οι φοιτητές, επίσης, έρχονται σε επαφή με 

πλήθος διαφορετικών ειδικοτήτων για το 

διάστημα της συμμετοχής τους στο πρό-

γραμμα, κάτι που μπορεί να τους βοηθή-

σει στο να καταλήξουν στην ειδικότητα της 

προτίμησής τους.

Η εμπειρία της κίνησης μέσα στο νοσο-

κομείο, της αλληλεπίδρασης με τα μέλη 

του προσωπικού, της δικτύωσης με μελ-

λοντικούς συνεργάτες και συναδέλφους, 

ενισχύει την ενδυνάμωση και την αυτοπε-

ποίθηση των φοιτητών.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, των παραπάνω δρα-

στηριοτήτων της Atlantis, κατά τη θερινή 

περίοδο του τρέχοντος έτους συνεργα-

στήκαμε για δεύτερη χρονιά με το Νο-

σοκομείο Παπαγεωργίου και η εν λόγω 

συνεργασία απεδείχθη ιδιαιτέρως εποι-

κοδομητική και σπουδαία. Οι φιλοξενού-

μενοι Αμερικανοί φοιτητές (61 σε αριθμό) 

παρακολούθησαν  τις κλινικές: Παθο-

λογική ΑΠΘ, Γενική Χειρουργική ΑΠΘ, 

Πλαστική Χειρουργική ΑΠΘ, Ορθοπεδική 

ΑΠΘ, Δερματολογική ΑΠΘ, Οφθαλμολο-

γική ΑΠΘ, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 

Καρδιοχειρουργική, Εντατική Νεογνών 

ΑΠΘ, Μαιευτική – Γυναικολογική ΑΠΘ, 

Νευρολογική, Νευροχειρουργική, ΩΡΛ 

ΑΠΘ και Παιδοχειρουργική ΑΠΘ.

Οι φοιτητές μας διαμόρφωσαν ιδία άπο-

ψη για τα παραπάνω τμήματα,  ήρθαν σε 

επαφή με σπουδαίους ιατρούς, παρακο-

λούθησαν δύσκολες χειρουργικές επεμ-

βάσεις και, εν γένει, έλαβαν τέτοια εμπει-

ρία, ώστε μέχρι και σήμερα επικοινωνούν 

μαζί μας   επαινώντας το πρόγραμμα και 

τη δουλειά που έγινε στο Νοσοκομείο Πα-

παγεωργίου.

Σκοπός της Atlantis, μεταξύ άλλων, είναι 

και η συνεχής βελτίωση των παρεχόμε-

νων εκπαιδευτικών της προγραμμάτων, η 

οποία βεβαίως δε θα μπορούσε να γίνε-

ται, αν δεν υπήρχε αξιολόγηση από τους 

ίδιους τους φοιτητές - μια αξιολόγηση 

που αφορά όλους τους παράγοντες της 

Atlantis.

Έτσι, λοιπόν, οι Αμερικανοί φοιτητές έμει-

Rosana Ovsepian
Senior Site Manager, Εκπαιδευτικός Οργανισμός Atlantis

Η  Atlantis είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που ξεκίνησε πριν από 10 
χρόνια ως σύλλογος φοιτητών Πανεπιστημίου του North Carolina Chapel Hill. 
Σήμερα με έδρα στην Washington D.C., έχει διεθνή εκπροσώπηση σε πάνω από 
11 χώρες και σύμπραξη με περισσότερα από 60 νοσοκομεία. Συνεργάζεται με 
2.000 γιατρούς, ενώ οι συμμετοχές στα προγράμματά της ετησίως ανέρχονται 
σε χιλιάδες.
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ναν τόσο ικανοποιημένοι από το πρόγραμ-

μα της θερινής περιόδου, που η αξιολόγη-

σή τους, συγκεκριμένα για το Νοσοκομείο 

Παπαγεωργίου (Hospital Shaowing 

Experience), έλαβε βαθμολογία 5/5, ένα 

επίτευγμα εξαιρετικά σπάνιο!

Eπίσης, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 

έλαβε συνολικό NPS score (measure for 

evaluating the program) 90.2%, τη στιγ-

μή που το αντίστοιχο score για τις υπό-

λοιπες χώρες είναι στο 65%!

Παρακάτω παραθέτουμε τα λόγια των 
ίδιων των φοιτητών:
 

«It was very helpful, and I feel more 
prepared for the medical field» - 

Christopher Miller

«The Atlantis fellowship was a great 
learning experience in so many ways. It 
allows a person to experience healthcare 
in a way that they wouldn’t elsewhere. 
It gives an opportunity to decide on 
whether or not medicine is the right 
path. Furthermore, it forms friendships 
of a lifetime while creating career paths 
for the fellows» - Sousana Shraiki

 

«I would recommend this program 
because it gave me an opportunity 
to see so many specialties, including 
surgeries, which allowed me to realize 
what I was really interested in.» - Lindsay 

Knight

«The Fellowship was an amazing 
experience for me! We were able to see 
operations closer than we’d ever be able 
to in the US. The people were amazing 
and it was overall just an incredible 
experience!» - Victoria McCraw

«Shadowing with Atlantis is way more 
beneficial than shadowing in the US. 
Here, you are more integrated into 
the medical life because you are up 
close during surgeries and patient 
interactions.» - Carlos Herrera

«Atlantis was a great way to get 
exposure to the life of a doctor in a 
hospital. It also helped us confirm if we 
really want to pursue a medical career» 

- Daisy Ayala
 

«Participating in an Atlantis fellowship 
was truly one of the best decisions I 
could have made for my career. I learned 
so much and got to observe procedures 
that would be nearly impossible to 
observe in the United States. Going 
on the fellowship solidified my desire 
to go to medical school and gave me 
confidence in the direction of my career. 
Almost every hospital staff member I 
encountered was excited to meet me 
and eager to teach me whatever they 
could. I loved shadowing so much, that 
I wish I could have stayed in Greece all 
summer to shadow» - Erin Tomlin
 

Τα παραπάνω αποδεικνύουν περίτρανα 

την πραγματικά σπουδαία δουλειά που 

γίνεται, με ιατρούς που δεν είναι μονάχα 

άψογα καταρτισμένοι από επιστημονικής 

άποψης, αλλά πάνω από όλα ΑΝΘΡΩ-

ΠΟΙ.

Κατά συνέπεια, η Atlantis δύναται να 

επηρεάσει θεμελιωδώς την ακαδημαϊ-

κή εμπειρία και την τελική επαγγελμα-

τική κατεύθυνση χιλιάδων φοιτητών. Οι 

φοιτητές που συμμετέχουν και επιτυ-

χώς ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της 

Atlantis θα έχουν την πρωταρχική τους, 

και πιθανότατα την πιο διαμορφωμένη 

επαγγελματική ιατρική εμπειρία τους, 

μέσα σε ένα ελληνικό νοσοκομείο, στο 

πλευρό Ελλήνων ιατρών. Έτσι εξηγείται 

και η ικανοποίηση που απολαμβάνει το 

ίδιο το προσωπικό της Atlantis, καθώς 

οι αλληλεπιδράσεις που επιτυγχάνονται 

μέσα από το πρόγραμμα, οδηγούν σε 

ουσιαστικές συνεργασίες και σύσφιξη 

των επαγγελματικών σχέσεων ανάμεσα 

σε Αμερικανούς και Έλληνες ιατρούς, 

που μπορεί να καρποφορήσουν ακόμη 

και μετά από χρόνια. 

Για να συνοψίσουμε, όσο και αν προκα-

λεί εντύπωση, Αμερικανοί φοιτητές επι-

λέγουν να έρχονται στην Ελλάδα για να 

διευρύνουν την εκπαίδευσή τους μέσα 

στα ελληνικά νοσοκομεία!
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Εκπαίδευση 30 στελεχών υγείας 
από τη Βουλγαρία

Επαγγελματίες υγείας εκπαιδεύονται
 για τη φροντίδα παιδιών με σχιστίες

Δυο εκπαιδευτικά σεμινάρια στα οποία 

συμμετείχαν 30 στελέχη μονάδων υγει-

ονομικής περίθαλψης, ιατροί και νοση-

λευτές από το Mπλαγκόεβγκραντ της 

Βουλγαρίας, πραγματοποιήθηκαν στο 

Νοσοκομείο, από την Δευτέρα 10 Ιουνίου 

έως την Παρασκευή 19 Ιουλίου.  

Τα σεμινάρια υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο 

του έργου με τίτλο «Βελτίωση της ποιότη-

τας και της δυνατότητας πρόσβασης σε 

υπηρεσίες περίθαλψης σε διασυνοριακές 

περιοχές», που αποτελεί μέρος του προ-

γράμματος συνεργασίας INTERREGV-A 

“Greece-Bulgaria 2014-2020”, και απευ-

θύνονταν στους εταίρους του έργου.

Η εκπαίδευση αφορούσε τόσο σε πρω-

τόκολλα και σχέδια για την αντιμετώπι-

ση  καταστάσεων  έκτακτης ανάγκης  όσο 

και στον χειρισμό του εξοπλισμού του 

σταθμού τηλεϊατρικής του Νοσοκομείου. 

Στα σεμινάρια, που διήρκησαν από τρεις 

εβδομάδες το καθένα, οι εκπαιδευόμενοι 

είχαν την ευκαιρία να κάνουν και κλινική 

παρατήρηση στους χώρους των Κλινικών 

και Τμημάτων που ανέλαβαν τη διεξαγωγή 

τους. Ειδικότερα, τα σεμινάρια υποστήρι-

ξαν η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, η Α’ 

Συνάντηση επαγγελματιών υγείας στο 

πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης για 

τη φροντίδα παιδιών που γεννιούνται με 

σχιστίες χείλους και υπερώας και άλλες 

κρανιοπροσωπικές παθήσεις, πραγματο-

ποιήθηκε την Παρασκευή 12 Ιουλίου.

 

Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Β΄ 

Κλινικής Χειρουργικής Παίδων του Νοσο-

κομείου συνεργάστηκαν με εταίρους του 

εκπαιδευτικού προγράμματος Erasmus+ 

με τίτλο «Early Care Training Program: 

Developing an early care training 

programme for health care professionals 

working with children born with orofacial 

clefts and/or craniofacial conditions» από 

την Ολλανδία, τη Νορβηγία, τη Βουλγαρία, 

τη Ρουμανία, τη Λετονία και τη Λιθουανία.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, έγινε ανταλ-

λαγή απόψεων και καλών πρακτικών, με 

γνώμονα τη βελτίωση της εκπαίδευσης 

και κατάρτισης ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού και μελετήθηκαν συγκεκριμέ-

νες υποθέσεις (case studies). 

Το πρόγραμμα έχει στόχο να αναπτυχθεί 

εκπαιδευτική διαδικασία που θα εφοδιάσει 

τους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι εργά-

ζονται με τις οικογένειες των ασθενών με 

σχιστίες χείλους, υπερώας και συναφείς 

παθήσεις με τις απαραίτητες εξειδικευμέ-

νες δεξιότητες, ώστε να συμβάλλουν στην 

υγιή ανάπτυξη των βρεφών. Η υλοποίηση 

του σχεδίου βρίσκεται στην τελική ευθεία. 

Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, η Γ΄ Παθολογι-

κή ΑΠΘ, η  Νευρολογική, η Καρδιολογική 

Κλινική, η Διεύθυνση Πληροφορικής και 

το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Στην άριστη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού 

προγράμματος συνέβαλαν οι εκπαιδευτές 

Ανδρέας Τοουλιάς, ακαδημαϊκός υπότρο-

φος στην Α’ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, 

Μαρία-Χριστίνα Τρακατέλλη, επίκουρη 

καθηγήτρια Παθολογίας στην Γ’ Παθο-

λογική Κλινική ΑΠΘ και Παναγιώτης Μα-

τάμης, μηχανικός Πληροφορικής, καθώς 

και οι διευθυντές και τα στελέχη των κλι-

νικών και τμημάτων που υποστήριξαν την 

δράση. 

Οι εκπαιδευόμενοι εταίροι δήλωσαν ιδιαί-

τερα ευχαριστημένοι από την υποδοχή και 

την παραμονή τους στο Νοσοκομείο αλλά 

και από το περιεχόμενο του προγράμμα-

τος. Η επιτυχής διακρατική συνεργασία 

μεταξύ των εταίρων ολοκληρώθηκε με 

την ανταλλαγή απόψεων, τεχνογνωσίας 

και καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση 

κοινών προβλημάτων.
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Bastien Piloix: 
«Το Παπαγεωργίου λειτουργεί υποδειγματικά»

Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, όταν 

όλο και περισσότεροι Έλληνες μετανα-

στεύουν στο εξωτερικό για τις σπουδές ή 

την καριέρα τους, ένας νεαρός Γάλλος με 

σπουδές στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας 

επέλεξε το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 

όχι για να εργαστεί, αλλά για να εκπαι-

δευτεί, με στόχο ολοκληρώνοντας την 

πρακτική του άσκηση, να διεκδικήσει μια 

θέση διευθυντή σε γαλλικό νοσοκομείο. 

Ο Bastien Piloix από τη Μασσαλία επι-

σκέφτηκε το Νοσοκομείο τον περασμένο 

Αύγουστο, παρέμεινε για οκτώ εβδομά-

δες -όσο διήρκεσε  η εκπαίδευσή του ως 

φοιτητής της Σχολής Δημόσιας Υγείας 

της Γαλλίας (École des Hautes Études en 

Santé Publique)- και αποχώρησε με τις κα-

λύτερες εντυπώσεις.

Η Διοίκηση και το προσωπικό με χαρά 

υποδέχτηκαν τον κ. Piloix και του παρείχαν 

κάθε διευκόλυνση, ώστε η καθημερινότητά 

του στο Νοσοκομείο να είναι όσο το δυ-

νατόν πιο ευχάριστη και εποικοδομητική. 

«Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά  

πώς λειτουργεί αυτό το εντυπωσιακό νοσο-

κομείο και να συνεργαστώ σχεδόν με όλες 

τις υπηρεσίες του. Είδα τον τρόπο που ερ-

γάζονται, το πώς επιλύουν προβλήματα και 

πώς αντιμετωπίζουν καταστάσεις σε πολλές 

υπηρεσίες, όπως την Διοικητική, την Ιατρι-

κή, την Οικονομική, τη Νοσηλευτική και την 

Υπηρεσία Ποιότητας. Για εμένα το διάστη-

μα της πρακτικής άσκησης ήταν μια πολύ-

τιμη εμπειρία. Βρισκόμουν καθημερινά στο 

Νοσοκομείο, σαν να εργαζόμουν σ’ αυτό 

και συμμετείχα σε πολλές συναντήσεις. 

Έμαθα πολλά. Ιδιαίτερα με χαροποίησε η 

καλή συνεργασία με τους εργαζόμενους 

και τη Διοίκηση. Θεωρώ ότι το Νοσοκομείο 

Παπαγεωργίου λειτουργεί υποδειγματικά», 

ανέφερε ο κ. Piloix, επιχειρώντας έναν 

απολογισμό των οκτώ εβδομάδων που πέ-

ρασε στους χώρους του.

Όσον αφορά τον λόγο που επέλεξε το Πα-

παγεωργίου και όχι κάποιο άλλο ελληνικό 

νοσοκομείο, ο ίδιος εξηγεί: «Στη Γαλλία, εί-

ναι πολύ σημαντικό για έναν μελλοντικό δι-

οικητή νοσηλευτικού ιδρύματος να γνωρί-

ζει πώς λειτουργούν τα συστήματα υγείας 

άλλων χωρών, ώστε να είναι σε θέση να τα 

συγκρίνει με το δικό της. Εγώ θέλησα να 

ανακαλύψω το ελληνικό σύστημα υγείας 

και μετά από έρευνα κατέληξα ότι το Πα-

παγεωργίου ήταν το ιδανικό νοσοκομείο 

για να συμβεί αυτό. Γνωρίζοντας μέσα 

από το Παπαγεωργίου το ελληνικό σύστη-

μα, μπορώ πλέον να κατανοήσω βαθύτερα 

τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του γαλ-

λικού συστήματος υγείας και να συμβάλω 

στη βελτίωσή του».

Η Ελλάδα, όμως, αποτέλεσε για τον ίδιο 

πρόκληση και για έναν ακόμη λόγο: «Εν 

μέσω οικονομικής κρίσης, περισσότερο 

ίσως από άλλες χώρες, καλείται να επιτύ-

χει μείωση των δημόσιων εξόδων της, τη 

στιγμή που οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας 

έχουν ακόμη μεγαλύτερη ζήτηση. Ήθελα 

να κατανοήσω πώς τα ελληνικά νοσοκο-

μεία προσαρμόστηκαν και ποιες είναι οι 

προοπτικές ανάπτυξής τους. Με ενδιέ-

φερε να μάθω κυρίως για την οικονομική 

τους βιωσιμότητα και τη διαχείριση προ-

σωπικού», προσθέτει ο κ. Piloix. 

Αυτό που τον εντυπωσίασε, πέρα από τον 

υπέροχο ελληνικό καιρό και τις φυσικές 

ομορφιές, είναι οι ομοιότητες στα συστή-

ματα ασφάλισης των δυο χωρών και τη 

λειτουργία των μονάδων υγείας. «Ωστό-

σο, με αιφνιδίασε η διαφορά στον τρόπο 

λειτουργίας του Τμήματος Επειγόντων 

Περιστατικών (ΤΕΠ). Στη Γαλλία, τα αντί-

στοιχα τμήματα στελεχώνουν εξειδικευ-

μένοι επαγγελματίες και απασχολούνται 

αποκλειστικά σ΄ αυτά. Αντιθέτως, στην 

Ελλάδα και σε ένα καλά οργανωμένο 

ΤΕΠ, όπως του Παπαγεωργίου, όλες οι 

ιατρικές ειδικότητες εμπλέκονται στη λει-

τουργία του Τμήματος, με αποτέλεσμα να 

έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν καλύ-

τερα πώς να φροντίσουν τους ασθενείς, 

αν χρειαστεί νοσηλεία», δηλώνει. 

Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ιδιαί-
τερη εντύπωση του έκαναν η καλή ορ-
γάνωση και η καθαριότητα των χώρων, 
η ευγένεια και η διάθεση συνεργασίας 
μεταξύ των εργαζόμενων. Αποχωρώντας, 
με αποσκευές γεμάτες εμπειρίες και εφό-
δια για να διεκδικήσει το όνειρό του στη 
Γαλλία, ευχαρίστησε τη Διοίκηση και το 
προσωπικό του Νοσοκομείου και υποσχέ-
θηκε να το επισκεφτεί ξανά. 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
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συνοπτική παρουσίαση συγχρηματοδοτούμενης 
πράξης ενεργειακής αναβάθμισης

Η πράξη με τίτλο: «Παθητική και ενεργητι-

κή ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών στο 

Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου», που στις αρχές 

του καλοκαιριού εγκρίθηκε προς ένταξη 

και χρηματοδότηση από τα επιχειρησιακά 

προγράμματα του ΕΣΠΑ της προγραμμα-

τικής περιόδου 2014-2020, έρχεται να συ-

μπληρώσει την αντίστοιχη πράξη της προ-

γραμματικής περιόδου 2007-2013, με την 

οποία έχει εγκατασταθεί στο Νοσοκομείο 

και λειτουργεί η μονάδα συμπαραγωγής 

ενέργειας (ΣΗΘΥΑ) από φυσικό αέριο.

Έτσι, όταν περαιωθεί και η τρέχουσα πρά-

ξη, θα έχουν συνολικά επενδυθεί στο Νο-

σοκομείο περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ 

από ευρωπαϊκά και εθνικά κεφάλαια, με 

στόχο να το καταστήσουν κτίριο με ελάχι-

στες ενεργειακές ανάγκες, που –στον με-

γαλύτερό τους βαθμό- θα καλύπτονται με 

ίδια μέσα και κατανάλωση υλών και καυσί-

μων φιλικών προς το περιβάλλον. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η νέα πράξη έχει 

επιλεγεί ως σημαντικά συμβάλλουσα στον 

προγραμματικό στόχο: «Εφαρμογή στρα-

τηγικών επίτευξης χαμηλών εκπομπών 

CO2, με έμφαση στις αστικές περιοχές».

Συνοπτικά με την τρέχουσα πράξη έχουν 

προβλεφθεί:

• Ενεργειακές βελτιώσεις στο εξωτερι-

κό κέλυφος του κτιρίου, με την αντι-

κατάσταση υαλοπινάκων και ελαστι-

κών παρεμβυσμάτων στα εξωτερικά 

κουφώματα των θαλάμων νοσηλείας, 

προθήκη σκιάστρων και ορισμένων 

φυτεμένων δωμάτων.

• Αντικατάσταση όλων των συμβατικών 

εσωτερικών φωτιστικών φθορισμού 

με νέα τεχνολογίας LED.  

• Αντικατάσταση των έξι μεγαλύτερων 

και πλέον ενεργοβόρων αντλιών 

με νέες σύγχρονης τεχνολογίας 

INVERTER.

• Προσθήκη ελεγκτών στροφών σε 

σαράντα περίπου ηλεκτροκινητήρες 

αντλιών, για εξοικονόμηση κατανάλω-

σης άνω του 35%.

• Αντικατάσταση τριών ανελκυστήρων 

κοινού και ασθενοφόρων με νέους, 

σύγχρονης τεχνολογίας GEN-2, που 

καταναλώνουν κατά 60% περίπου λι-

γότερη ενέργεια.

• Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών 

υψηλής απόδοσης, για δωρεάν παρα-

γωγή ζεστού νερού για κάθε χρήση, 

περιλαμβανομένου και του κλιματι-

σμού μέσω ψύκτη απορρόφησης.

• Αντικατάσταση των τριών κύριων κλι-

βάνων της κεντρικής αποστείρωσης, 

για εξοικονόμηση ηλεκτρικής κατανά-

λωσης άνω του 20%.

• Αναβάθμιση του κεντρικού συστή-

ματος αυτομάτου ελέγχου των ηλε-

κτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

σε σύστημα αυτόματου ενεργειακού 

ελέγχου (BMS → BEMS).

Γρηγόριος Σοφιαλίδης 
Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας
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Διαχωρίζουμε τις πλαστικές ύλες 
και συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία 

Οι πλαστικές 
ύλες αποτελούν 
σημαντικά υλικά και 
διευκολύνουν τη ζωή 
μας με πολλούς και 
διαφορετικούς τρόπους. 
Στη συσκευασία των 
προϊόντων, το πλαστικό 
συμβάλλει στην 
ασφάλεια των τροφίμων 
και στον περιορισμό της 
σπατάλης τροφίμων. 

Σε συνδυασμό με τρισδιάστατη εκτύ-

πωση, τα βιοσυμβατά πλαστικά υλικά 

μπορούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές, 

καθόσον καθιστούν δυνατή την ιατρική 

καινοτομία.

Ωστόσο, ο τρόπος που παράγονται, χρη-

σιμοποιούνται και απορρίπτονται τα υλι-

κά αυτά έχει σοβαρές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, ιδιαιτέρως στο θαλάσσιο πε-

ριβάλλον. Ο σύντομος χρόνος ζωής των 

πλαστικών υλών μιας χρήσης και των υλι-

κών συσκευασίας σε συνδυασμό με την 

όλο και αυξημένη ζήτηση για πλαστικές 

ύλες σε διάφορους κλάδους της βιομη-

χανίας, εντείνει το πρόβλημα της ρύπαν-

σης από τα πλαστικά. Περίπου 25,8 εκατ. 

τόνοι πλαστικών αποβλήτων παράγονται 

κάθε χρόνο στην Ευρώπη.

Η θαλάσσια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, 

ενώ τα μικροπλαστικά, που προέρχονται 

από την αποδόμηση των εν λόγω υλών, 

καταλήγουν μέσω της τροφικής αλυσί-

δας στο πιάτο μας. Εκτός από τις αρνη-

τικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και 

τη δημόσια υγεία, η θαλάσσια ρύπανση 

προκαλεί οικονομική ζημία σε δραστηρι-

ότητες όπως ο τουρισμός, η αλιεία και οι 

θαλάσσιες μεταφορές. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδίασε και 

έχει εγκρίνει μια σειρά από μέτρα, που 

στηρίζονται σε μια «κυκλική» προσέγγι-

ση, που εκτός από τον περιορισμό της 

υποβάθμισης του περιβάλλοντος θα έχει 

και οικονομικά οφέλη. Η κυκλική οικο-

νομία, την οποία καλούνται να εφαρμό-

σουν όλα τα κράτη μέλη, αποτελεί ένα 

βιώσιμο οικονομικό μοντέλο στο οποίο η 

αξία των προϊόντων, των υλικών και των 

πόρων παραμένει στην οικονομία όσο 

το δυνατόν περισσότερο και τα απόβλη-

τα δεν αποτελούν ένα άχρηστο βάρος, 

αλλά έναν πολύτιμο πόρο που, αν αξιο-

ποιηθεί σωστά, μπορεί να δώσει πολλα-

πλά οφέλη.

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, περιβαλ-

λοντικά σκεπτόμενο, διαχωρίζει σε τμή-

ματα και κλινικές το αξιοποιήσιμο πλαστι-

κό υλικό εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ το 

τελευταίο διάστημα με τον Ν.4496/2017 

έχει επεκτείνει την προσπάθεια αυτή και 

στους χώρους συνάθροισης κοινού. Οι 

Υγειονομικές Μονάδες μπορούν να συμ-

μετέχουν σε μια κυκλική οικονομία συμ-

βάλλοντας στην προστασία του περιβάλ-

λοντος και τον περιορισμό της ρύπανσης.

Πηγή: ΕΕ

Νίκη Τζουανοπούλου
Επόπτρια Δημόσιας Υγείας
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Όραμα Ελπίδας 
με εθελοντές του Παπαγεωργίου

σεμινάριο για τη διαχείριση 
των αποβλήτων

Η διαχείριση των αποβλήτων στις υγει-

ονομικές μονάδες ήταν το θέμα του 

σεμιναρίου που παρακολούθησαν ερ-

γαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων του 

Νοσοκομείου, τη Δευτέρα 23 και την Τρί-

τη 24 Σεπτεμβρίου. Το σεμινάριο εντασ-

σόταν στο επιδοτούμενο επιμορφωτικό 

πρόγραμμα «Διαχείριση των Αποβλήτων 

στις Υγειονομικές Μονάδες» που υλο-

ποιείται μέσω ΛΑΕΚ 0,24% και διοργα-

νώνει κάθε χρόνο το Τμήμα Εποπτών 

Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με το 

Γραφείο Εκπαίδευσης της Διοικητικής 

Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Το πρό-

γραμμα απευθύνεται πρωτίστως στους 

επαγγελματίες υγείας που συμμετέχουν 

στη διαδικασία διαχείρισης επικινδύνων 

αποβλήτων, αλλά και στο λοιπό προσω-

πικό που συμμετέχει σε προγράμματα 

ανακύκλωσης. Κάθε χρόνο εκπαιδεύο-

νται στη διαχείριση αποβλήτων 120 ερ-

γαζόμενοι από όλες τις κλινικές και τα 

τμήματα του Νοσοκομείου.

Εθελοντές - εργαζόμενοι από διάφορες 

υπηρεσίες του Νοσοκομείου αφιέρωσαν 

λίγο από τον εργασιακό τους χρόνο, προ-

κειμένου να γίνουν εθελοντές δότες μυε-

λού των οστών. Την Τρίτη 20 Αυγούστου, 

μέλη του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας» επι-

σκέφτηκαν το Παπαγεωργίου και έδωσαν 

τη δυνατότητα σε εθελοντές αιμοδότες να 

κάνουν αυτήν τη μικρή δωρεά αγάπης που 

μπορεί να αποβεί σωτήρια.

Στον χώρο που στήθηκε ειδικά για την 

περίσταση, οι εθελοντές - εργαζόμενοι 

έδωσαν αίμα, το οποίο μπορεί στο μέλλον 

να σώσει ένα παιδί ή έναν ενήλικα από 

λευχαιμία ή άλλα σοβαρά αιματολογικά 

νοσήματα. 

Στο σημείο υπήρχε σταντ για την ενημέρω-

ση ενδιαφερόμενων για τη διαδικασία δω-

ρεάς μυελού των οστών και αιμοποιητικών 

κυττάρων, καθώς και για το έργο του Συλ-

λόγου. Για να μπορέσει κανείς να εγγρα-

φεί ως εθελοντής δότης στο Εθνικό και 

Παγκόσμιο Αρχείο Εθελοντών Δοτών, αρ-

κεί να είναι υγιής, μεταξύ 18 και 45 ετών, 

να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής και 

ένα σύντομο ιατρικό ιστορικό και να δώσει 

δείγμα στοματικού επιχρίσματος (σάλιου).

Ακολουθώντας αυτά τα απλά βήματα θα 

μπορέσει να θεωρηθεί εθελοντής δότης 

και, σε περίπτωση που βρεθεί συμβατός, 

να χρησιμοποιηθεί η δωρεά του σε όποιον 

την έχει ανάγκη.   
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Επιθέματα στήθους, κουβέρτες και «χταποδάκια» 
πλεγμένα με αγάπη για τους ασθενείς

Τη στήριξή της προς το 
Νοσοκομείο έδειξε, για μια 
ακόμη φορά, έμπρακτα, η 
Ομάδα Κοινωνικής Πλεκτι-
κής του Ι.Ν. Κοιμήσεως 
Θεοτόκου Ωραιοκάστρου. 
Μέλη της επισκέφτηκαν 
πρόσφατα την Κλινική 
Παθολογικής Ογκολογίας 
ΑΠΘ και πρόσφεραν 
πολύχρωμα πλεκτά επιθέμα-
τα στήθους, τα οποία μπο-
ρούν να χρησιμοποιήσουν 
γυναίκες που υποβλήθηκαν 
σε μαστεκτομή. 

Οι πλεκτές προθέσεις στήθους, φτιαγ-
μένες με ειδικές προδιαγραφές και με 
την καθοδήγηση ειδικών από τη Μεγά-
λη Βρετανία, τοποθετούνται στο στήθος 
ασθενών που έχουν υποβληθεί σε χει-
ρουργική επέμβαση μαστεκτομής, δη-
μιουργώντας ένα βελτιωμένο αισθητικό 
αποτέλεσμα. Η χρήση τους έχει στόχο να 
ενισχύσει την ψυχολογία των ασθενών οι 
οποίες παρακολουθούνται στην Κλινική 
Παθολογικής Ογκολογίας ΑΠΘ.
«Εκ μέρους του προσωπικού της Κλινι-
κής Παθολογικής Ογκολογίας του ΑΠΘ, 
σε ένδειξη ελάχιστης ευγνωμοσύνης για 
την προσφορά της Ομάδας Κοινωνικής 
Πλεκτικής Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης 
στις ασθενείς της Κλινικής, επιθυμώ να 
εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μας 
για την πολύτιμη αυτή αρωγή και την 
ουσιαστική συμβολή της στο δύσκολο 
έργο που επιτελούμε καθημερινά. Το 
έμπρακτο ενδιαφέρον της Ομάδας με 
την προμήθεια πλεκτών προσθετικών 
επιθεμάτων μαστού σε γυναίκες που 

υποβάλλονται σε μαστεκτομή συμβάλει 
στην ψυχική τους ευεξία», αναφέρει ο 
καθηγητής Παθολογίας – Ογκολογίας 
ΑΠΘ, διευθυντής της Κλινικής, κ. Χρή-
στος Παπανδρέου.

Κουβέρτες, παπουτσάκια 
και «χταποδάκια»
Στο μεταξύ, η ίδια Ομάδα, σε συνεργασία 
με την Επιστημονική μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία για τη φροντίδα των πρόωρων 
νεογνών «Ηλιτόμηνον», χάρισε χειροποί-
ητα, πλεγμένα με αγάπη, κουβερτάκια 
και παπουτσάκια για τα πρόωρα νεογνά 
που νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατι-
κής Θεραπείας Νεογνών (ΜΕΝΝ). Η δι-
εύθυνση και το προσωπικό υποδέχτηκαν 
θερμά τα μέλη της Ομάδας και τα ευχα-
ρίστησαν για την προσφορά τους.
Όπως λένε οι εκπρόσωποι της Ομάδας 
Κοινωνικής Πλεκτικής του Ι.Ν. Κοιμήσε-
ως Θεοτόκου Ωραιοκάστρου, όχι μόνο 
εκφράζονται δημιουργικά μέσα από το 
πλέξιμο, αλλά αναπτύσσουν σπουδαία 

κοινωνική δράση. Στο πλαίσιο αυτό, σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, η Ομάδα 
προχωρά σε μια ακόμη τρυφερή χειρο-
νομία με αποδέκτες τα πρόωρα μωρά 
που νοσηλεύονται στη ΜΕΝΝ. Χαρίζει 
στα νεογνά μερικούς… ασυνήθιστους 
φίλους, τα μικρά πλεκτά χταποδάκια, 
που τρυπώνουν στις θερμοκοιτίδες τους 
για να τα κρατούν ασφαλή. Τα μωρά τυ-
λίγουν τα δάχτυλά τους στα πλοκάμια 
τους, που θυμίζουν τον ομφάλιο λώρο, 
ενισχύοντας την ανάμνηση του περι-
βάλλοντος της μήτρας. Η επαφή με τα 
μαλακά χταποδάκια, σύμφωνα με τους 
νεογνολόγους, προάγει το αίσθημα 
ασφάλειας των νεογνών, με αποτέλεσμα 
πιο ήρεμα μωρά, καλύτερη υποβοήθηση 
του αναπνευστικού, αιμοδυναμική στα-
θερότητα και προαγωγή της νευροανα-
πτυξιακής τους έκβασης.

Η ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙζΕΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
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Κλείστε 
ραντεβού
στα Εξωτερικά 

Ιατρεία

www.gnpap.gr

όλο το 24ωρο

14741
08:00-20:00

Δευτέρα - Παρασκευή

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

2313 32 3333
(αστική χρέωση)

8:30-15:00
Δευτέρα - Παρασκευή
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Ασφάλεια ασθενών:
η αιχμή του δόρατος στη διαχείριση ποιότητας 

στις υπηρεσίες υγείας

Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης, Γενικός Διευθυντής
Στυλιανή Μιχαηλίδου, Διευθύντρια Υπηρεσίας Ελέγχου Ποιότητας

Μαρία Παπαθεοδώρου, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

APΘPOΓPAΦIA

λουν να αξιοποιούνται ως εκπαιδευτικό 
υλικό, η μελέτη του οποίου συμβάλλει 
στον εντοπισμό και άλλων δυνητικών δυ-
σάρεστων συμβάντων, αλλά και την ελα-
χιστοποίηση ή τον μηδενισμό επανεμφά-
νισης των ίδιων συμβάντων στο μέλλον.        
Στο Νοσοκομείο μας η Γενική Διεύθυν-
ση, η Νοσηλευτική Υπηρεσία και η Υπη-
ρεσία Ποιοτικού Ελέγχου κοιτούν στην 
ίδια κατεύθυνση και εστιάζουν στην 
ασφάλεια ασθενών μέσω της διαχείρι-
σης κινδύνων. Κοινός στόχος είναι αρχι-
κά να εντοπιστούν δυνητικά ανεπιθύμητα 
συμβάντα με τη βοήθεια των νοσηλευ-
τών, δηλαδή των εργαζόμενων εκείνων 
που βρίσκονται καθημερινά κοντά στον 
ασθενή, συμβάντα τα οποία ενέχουν κίν-
δυνο για την ασφάλεια ασθενών. Σε δεύ-
τερο στάδιο, συνδυάζοντας την εμπειρία 
και τη βιβλιογραφία, να αξιολογηθούν οι 
κίνδυνοι που ενέχουν τα ανεπιθύμητα 
συμβάντα με τη χρήση ειδικής επιστημο-
νικής μεθοδολογίας και σε τρίτο στάδιο 
να τυποποιηθούν οι διαδικασίες που θα 

Από τα χρόνια των σπουδών ακόμη, 
στο μυαλό κάθε επαγγελματία υγείας η 
ασφάλεια ασθενών αποτελεί πρωταρ-
χικό και αδιαπραγμάτευτο στόχο. Σύμ-
φωνα  με την Ευρωπαϊκή Χάρτα για τα 
Δικαιώματα Ασθενών, όλοι οι πολίτες 
έχουν δικαίωμα να είναι προστατευμέ-
νοι από βλάβη που οφείλεται σε φτωχή 
λειτουργία των υπηρεσιών υγείας και σε 
λανθασμένες ιατρικές και νοσηλευτικές 
πράξεις, και, επιπλέον, έχουν δικαίωμα 
να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και 
θεραπείες που διατηρούν υψηλές προδι-
αγραφές στον τομέα της ασφάλειας.
Για πολλούς πολίτες, η σκέψη των ανε-
πιθύμητων συμβάντων στις υπηρεσίες 
υγείας μπορεί και να παραμένει ανύπαρ-
κτη. Για τη βιβλιογραφία, τα διεθνή συ-
νέδρια και τους επαγγελματίες υγείας, 
ωστόσο, τα δυσμενή συμβάντα, δηλαδή 
συμβάντα που μπορούν να προκαλέ-
σουν βλάβη (μικρή ή μεγάλη), αποτελούν 
πραγματικότητα που δεν θα μείνει κρυμ-
μένη κάτω από το χαλί. Απεναντίας οφεί-

αποτρέψουν την (επαν)εμφάνιση των 
συμβάντων. 

Για το Νοσοκομείο μας, όπως άλλωστε 
και για κάθε έναν οργανισμό παροχής 
υπηρεσιών υγείας που σέβεται την απο-
στολή του και στοχεύει στη διαρκή βελτί-
ωση της ποιότητας των υπηρεσιών του, η 
βασική ασπίδα θωράκισης ασθενών και 
εργαζόμενων απέναντι στα δυσάρεστα 
συμβάντα είναι η τήρηση καλά σχεδια-
σμένων διαδικασιών που αποτρέπουν 
των εμφάνιση αυτών των ανεπιθύμητων 
συμβάντων. Η θωράκιση αυτή είναι εφι-
κτή μέσα σε ένα επαγγελματικό περιβάλ-
λον με κουλτούρα ποιότητας, ένα περι-
βάλλον που γνωρίζει πώς να μαθαίνει 
από τα λάθη του, απενοχοποιεί τον εργα-
ζόμενο και αντιμετωπίζει τα ανεπιθύμητα 
συμβάντα ως ευκαιρία βελτίωσης της 
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών 
που θα προσφερθούν μελλοντικά στους 
ασθενείς. Στην πρόκληση αυτή, θα είμα-
στε παρόντες.      
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Η έλλειψη ενσυναίσθησης 
στα προγράμματα εργασίας των νοσηλευτών

Μαρία Παπαθεοδώρου
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

σκέψεις αποχώρησης από τη θέση  εργα-
σίας του, οξύνοντας έτσι το πρόβλημα της 
ελλιπούς στελέχωσης.

Κυκλικό ωράριο – νομοθετικό πλαίσιο
Στις υπηρεσίες υγείας, η ανάγκη για νοση-
λευτική φροντίδα σε εικοσιτετράωρη βάση 
αναγκάζει το νοσηλευτικό προσωπικό να 
εργάζεται σε κυκλικό εναλλασσόμενο ωρά-
ριο. Για τα ελληνικά δεδομένα, η οργάνωση 
του χρόνου εργασίας διέπεται από το Προ-
εδρικό Διάταγμα 88/1999, σε εναρμόνιση 
με την  οδηγία 2003/88/ΕΚ.  Με την οδηγία 
αυτή, ορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για 
την ασφάλεια και την υγεία σχετικά με την 
οργάνωση του χρόνου εργασίας, όπως η 
υποχρέωση χορήγησης ελάχιστης περιό-
δου ανάπαυσης 24 ωρών ανά εβδομάδα 
και επιπλέον, για κάθε περίοδο 24 ωρών 
θα πρέπει να χορηγείται στον εργαζόμενο, 
περίοδος τουλάχιστον 11 συνεχόμενων 
ωρών ανάπαυσης.

Οι επιπτώσεις του κυκλικού ωραρίου 
στη σωματική και ψυχική υγεία των ερ-
γαζομένων

Eίναι γενικά παραδεκτό ότι η νοσηλευτική 
είναι ένα δύσκολο επάγγελμα που γίνεται 
κάτω από συνθήκες που προκαλούν έντο-
νη συναισθηματική καταπόνηση. Παράγο-
ντες του περιβάλλοντος εργασίας  όπως  
η αριθμητική επάρκεια των νοσηλευτών,  
ο αποτελεσματικός τρόπος οργάνωσης 
της εργασίας, οι ευκαιρίες για συνεχιζόμε-
νη εκπαίδευση, αλλά και  ο υπερβολικός 
φόρτος εργασίας, οι χαμηλές αμοιβές και 
η έλλειψη αξιόπιστης αξιολόγησης  είναι 
καθοριστικοί για τον τρόπο άσκησης των 
νοσηλευτικών παρεμβάσεων, τα αποτελέ-
σματα της φροντίδας, αλλά και την ικανο-
ποίησή τους από την εργασία. Σύμφωνα 
με έρευνα που αφορούσε τις συνθήκες 
εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού, 
οι νοσηλευτές υπερβαίνουν καθημερινά 
τις αντοχές τους (94,4%), παραμελούν τις 
κοινωνικές τους υποχρεώσεις, λόγω των 
ωραρίων εργασίας (85,4%), ενώ λόγω της 
κόπωσης  δεν μπορούν  να ανταποκριθούν  
στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις 
(88,9%) και τα προβλήματα εργασίας τους 
απασχολούν ακόμη και στο σπίτι (73,1%). 
Επίσης, το 59,3% των νοσηλευτών κάνει 

Πολλές μελέτες έχουν αναλύσει τον αντί-
κτυπο της εργασίας με βάρδιες στη σωμα-
τική υγεία των εργαζομένων, αποδεικνύο-
ντας τη θετική συσχέτισή της με αυξημένο 
κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου, 
ενώ τα συμπτώματα δυσλειτουργίας του 
εντέρου συσχετίζονται θετικά με διατα-
ραχές του ύπνου. Μια πρόσφατη μελέτη 
δείχνει επίσης, ότι ο παρατεταμένος περι-
ορισμός του ύπνου και οι διαταραχές στον 
κιρκάδιο ρυθμό τροποποιούν τον μεταβολι-
σμό, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο εμφάνι-
σης παχυσαρκίας και σακχαρώδη διαβήτη. 
Επίσης, συμπτώματα, όπως η «υπνηλία και 
η έλλειψη ενέργειας», η «μειωμένη συγκέ-
ντρωση» και τα «αισθήματα δυσφορίας» 
ήταν πιο σοβαρά στους νοσηλευτές με 
εναλλασσόμενα ωράρια εργασίας, ενώ 
λόγω της χρόνιας κόπωσης αυξάνονται 
οι  πιθανότητες πρόκλησης τραυματισμών 
και ανθρώπινων λαθών, επηρεάζοντας 
αρνητικά την ποιότητα της φροντίδας των 
ασθενών. Όσον αφορά στην ψυχική υγεία, 
πολλές μελέτες αναφέρουν την ύπαρξη 
ψυχολογικών διαταραχών, ως συνέπεια 
του συνδυασμού ωραρίων εργασίας και 
απώλειας ύπνου, με κυριότερη την κατά-
θλιψη και τη συναισθηματική εξουθένωση. 
Η νυχτερινή εργασία επηρεάζει σημαντικά 
και τις συνήθεις καθημερινές δραστηριό-
τητες. Έχει διαπιστωθεί ότι οι εργαζόμενοι 
σε νυκτερινά ωράρια καταναλώνουν με-
γαλύτερες ποσότητες σε αλκοόλ, καπνό, 
καφέ, υπνωτικά ή/και ηρεμιστικά χάπια και 
παυσίπονα.  

Οι επιπτώσεις του κυκλικού ωραρίου 
στην οικογενειακή και την κοινωνική 
ζωή
Το κυκλικό ωράριο εργασίας παρεμβαίνει 
και δυσχεραίνει την κοινωνική και οικογε-
νειακή ζωή των νοσηλευτών, καθώς όλες 
οι δραστηριότητές τους εξαρτώνται από 

94,4%
των νοσηλευτών
υπερβαίνουν 
καθημερινά τις 
αντοχές τους
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οι 180 εργάζονταν σε πρωινό ωράριο, οι 
387 σε κυκλικό και 46 απουσίαζαν λόγω 
ασθένειας.
Πέντε είναι τα σοβαρότερα λάθη ή παρα-
λείψεις που παρατηρήθηκαν συστηματικά 
στα προγράμματα εργασίας των νοσηλευ-
τών:
Αναλυτικά:
• Tο απογευματινό ωράριο, που το δι-

αδέχεται ένα πρωινό ωράριο και στη 
συνέχεια δύο νυχτερινές βάρδιες

Σε ποσοστό 68% τα τμήματα έχουν λάθη 
στο πρόγραμμα.

• Oι περισσότερες από οκτώ συνεχό-
μενες ημέρες εργασίας

Στο 44% των προγραμμάτων εργασίας πα-
ραβιάζονταν η νομοθεσία, που προβλέπει 
ελάχιστη περίοδο ανάπαυσης 24 ωρών την 
εβδομάδα.

• Η μη δυνατότητα ανάπαυσης ανάμε-
σα στις νυχτερινές βάρδιες

Στο 48% των προγραμμάτων εργασίας δεν 
λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη οι επιπτώσεις 
της αποδιοργάνωσης του κιρκάδιου συστή-
ματος στους νοσηλευτές τους, επιτείνο-
ντας τις διάφορες
διαταραχές στον ρυθμό του ύπνου τους.

• Οι ασύνταχτες ημέρες ανάπαυσης
Η διάρκεια του χρόνου ανάπαυσης ανάμε-
σα στις διαδοχικές βάρδιες παίζει σημαντι-
κό ρόλο για τον ύπνο, την κόπωση και την 
ποιότητα ζωής του εργαζόμενου.
Τα τμήματα με σωστό πρόγραμμα αποτε-
λούσαν το 8%.

• Οι ακανόνιστες, ταχέως εναλλασσό-
μενες βάρδιες εργασίας

Ένα πρόγραμμα εργασίας, που προετοιμά-
στηκε αρκετά εκ των προτέρων, θα μπο-
ρούσε να είναι πιο προστατευτικό για την 
ιδιωτική ζωή, μειώνοντας τα αίτια ψυχολογι-
κού στρες και κοινωνικής δυσλειτουργίας.
Η έρευνα έδειξε ότι οι ασύνταχτες βάρδιες 
αφορούσαν το 56% των τμημάτων.

Συμπερασματικά:
Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε την 
απουσία ενσυναίσθησης στον σχεδιασμό 
των προγραμμάτων εργασίας των νοσηλευ-

το πρόγραμμα εργασίας τους. Οι εργαζό-
μενοι αυτοί αισθάνονται ότι μειονεκτούν 
όσον αφορά στη δυνατότητα που έχουν 
να συμμετέχουν σε οικογενειακές και κοι-
νωνικές δραστηριότητες, οδηγώντας τους 
σε σύγκρουση μεταξύ εργασίας και οικο-
γένειας.  Ιδιαίτερο πρόβλημα  φαίνεται ότι 
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες γυναίκες 
που δυσκολεύονται να εξισορροπήσουν 
την επαγγελματική και οικογενειακή τους 
ζωή, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα λύ-
σης ενός γάμου. Επιπλέον, η εργασία το 
Σαββατοκύριακο προκαλεί μεγάλου βαθ-
μού δυσαρέσκεια στον εργαζόμενο και την 
οικογένειά του. 

Σχεδιασμός  ωραρίων εργασίας στις 
υπηρεσίες υγείας
Στην Ελλάδα, η οργάνωση των ωραρίων 
εργασίας είναι συνήθως ακανόνιστη, τα-
χέως εναλλασσόμενη, με κύριο στόχο να 
καλυφθούν οι ανάγκες  λειτουργίας των 
υπηρεσιών υγείας. Ο φόρτος εργασίας, 
ο αριθμός των νυκτερινών ωραρίων, το 
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ 
των ημερών ανάπαυσης, οι διαπροσωπικές 
σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων σχετίζο-
νται με υψηλότερη βαθμολογία επαγγελμα-
τικής εξουθένωσης. Ο κατάλληλος σχεδι-
ασμός των ωραρίων εργασίας  μπορεί να 
ελαττώσει τον αποσυγχρονισμό του κιρ-
κάδιου ρυθμού, κινητοποιώντας αντιρρο-
πιστικούς μηχανισμούς προσαρμογής, αν 
δεν λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ανάγκες 
του οργανισμού υγείας, αλλά και η φυσιο-
λογία του ατόμου, καθώς και ψυχολογικές 
και κοινωνικές παράμετροι. Οι νοσηλευτές 
που λαμβάνουν υποστήριξη από το εργασι-
ακό περιβάλλον, αναφέρουν μεγαλύτερη 
συναισθηματική ευημερία διατηρώντας την 
ικανότητά τους για συμπόνια και  ενσυναί-
σθηση. 

Υλικό και μέθοδοι της έρευνας
Στην έρευνα που εκπονήσαμε και η οποία 
παρουσιάστηκε στο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Management Υπηρεσιών Υγείας, το 2017, 
μελετήσαμε τα λάθη και τις παραλείψεις σε 
όλα τα προγράμματα εργασίας των νοση-
λευτών, που εργάσθηκαν σε κυκλικό ωρά-
ριο το 2016. Στο νοσοκομείο μας απασχο-
λούνταν την περίοδο αυτή 613 νοσηλευτές, 

τών. Μπορεί οι ελλείψεις προσωπικού στις 
νοσηλευτικές υπηρεσίες των νοσοκομείων 
να είναι σοβαρές, σοβαρότερη, όμως, είναι 
η έλλειψη ενσυναίσθησης και ορθολογικής 
χρήσης των ανθρώπινων πόρων. Υπάρχει 
αναπόφευκτα ένα τελικό κόστος από τα 
χαμηλά επίπεδα συναισθηματικής νοημο-
σύνης στον εργασιακό χώρο, αφού οι νο-
σηλευτές είναι πιθανό να μην σεβαστούν 
και να μην δεθούν συναισθηματικά με έναν 
προϊστάμενο, ο οποίος δεν επιβραβεύει 
τις προσπάθειές τους, δεν ενδιαφέρεται 
για τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους, 
δεν είναι πρόθυμος να τους βοηθήσει στο 
να βελτιώσουν την απόδοση της εργασίας 
τους, προκειμένου να συμβάλλει ουσια-
στικά στην πρόληψη της επαγγελματικής 
εξουθένωσης και την ενίσχυση της αποτε-
λεσματικότητας της ομάδας του. 

Προτάσεις
Η εργασία με εναλλασσόμενο ωράριο είναι 
ένα αναπόσπαστο τμήμα των οργανισμών 
υγείας και, επομένως, πρέπει να ληφθούν 
τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η οργάνωση 
και ο σχεδιασμός των προγραμμάτων ερ-
γασίας να στοχεύουν στην αποφυγή των 
μακροχρόνιων και συνεχών αλλαγών των 
κιρκαδιανών ρυθμών, εξασφαλίζοντας στο 
νοσηλευτικό προσωπικό μια όσο το δυνατόν 
περισσότερο φυσιολογική οικογενειακή και 
κοινωνική ζωή. Η εστίαση στη σύμπτωση 
των προσωπικών και επαγγελματικών ανα-
γκών και στόχων, είναι βασική προϋπόθεση 
για συνεχή, αποδοτική και αποτελεσματική 
παροχή υπηρεσιών υγείας. Οι προϊστάμε-
νοι των νοσηλευτικών μονάδων μπορούν 
να επηρεάσουν τη στάση και την απόδοση 
του νοσηλευτικού προσωπικού τους, συμ-
βάλλοντας  ουσιαστικά στην εργασιακή  
ικανοποίηση, αφού η εργασία προσδιορίζει 
σε σημαντικό βαθμό τον αυτοσεβασμό και 
την ταυτότητα του ατόμου και ένας ευχα-
ριστημένος εργαζόμενος είναι πιο δημι-
ουργικός, καινοτόμος και αφοσιωμένος. Η 
καλλιέργεια, λοιπόν, θετικών εργασιακών 
συναισθημάτων, αποτελεί πρόκληση για 
τη νοσηλευτική διοίκηση, αφού η ποιότητα 
ζωής των νοσηλευτών εξαρτάται από το κυ-
κλικό ωράριο εργασίας, ενώ η παρεχόμενη 
Νοσηλευτική Φροντίδα εξαρτάται από την 
ποιότητα ζωής των νοσηλευτών.
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Φαινόμενα βίας στο ΕσΥ 
και η αντιμετώπισή τους

Παναγιώτης Τουχτίδης
Πρόεδρος Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων 

Πρόεδρος Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία

Την τελευταία 5ετία, όλο και συχνότερα, τόσο ως επαγγελματίες υγείας, όσο και ως πολίτες-

δέκτες της καθημερινής ειδησεογραφίας, γινόμαστε μάρτυρες της αυξανόμενης συχνότητας 

περιστατικών βίας στις δομές υγείας. Βία που εκδηλώνεται κλιμακούμενη, σε βαθμό που 

ενίοτε κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα, σπανιότερα η ζωή, των υγειονομικών υπαλλήλων 

ανεξαρτήτως ειδικότητας. 
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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανιχνεύ-
οντας έγκαιρα το φαινόμενο, κατέληξε ότι 
δυνητικές αιτίες του bullying σε βάρος του 
προσωπικού των μονάδων υγείας είναι το 
έντονο stress και η κακή ψυχολογική κατά-
σταση στην οποία βρίσκονται οι ασθενείς 
και οι συγγενείς τους, η εξάρτηση από ψυ-
χοτρόπους ουσίες, οι συνθήκες νοσηλείας, 
οι υποδομές, ο χρόνος εξυπηρέτησης. Σχε-
τικές έρευνες που ανέδειξε και η Παγκόσμια 
Ιατρική Ένωση (World Medical Association) 
με βάση διεθνείς μελέτες, επισήμαναν ότι οι 
γιατροί που εργάζονται στα Τμήματα Επει-
γόντων Περιστατικών σε ποσοστό 25% πε-
ρίπου αντιμετώπισαν σωματική ή λεκτική βία 
τους τελευταίους 12 μήνες. Οι αριθμοί αυ-
τοί αυξάνονται κατακόρυφα στα Ψυχιατρικά 
Τμήματα των Νοσοκομείων. 
Η αντιμετώπιση του φαινομένου σύμφωνα 
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας  απαι-
τεί έναν συνολικό σχεδιασμό που θα λάβει 
υπόψη τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
κάθε μονάδας, αλλά και θα εισάγει πα-
ρεμβάσεις σε εθνικό επίπεδο με πολιτικές 
πρόληψης της βίας, ενίσχυσης της φύλαξης 
και θέσπισης μέτρων που θα επιχειρούν να 
αντιμετωπίσουν τα αίτια που γεννούν αυτά 
τα γεγονότα. Σημαντικός παράγοντας δε, 
κρίνεται η ενημέρωση και η εκπαίδευση του 
προσωπικού, η ψυχολογική υποστήριξη και 
η νομική στήριξη του εργαζόμενου που έχει 
δεχθεί επιθέσεις στον χώρο εργασίας!
Η μορφή της ασκούμενης βίας ποικίλει και 
κυρίως διαχωρίζεται σε λεκτική και σε φυ-
σική (σωματική). Η λεκτική παρενόχληση ξε-
κινά με μια έντονη διαμαρτυρία, που συχνά 
κλιμακώνεται με υψηλή φωνητική ένταση. 
Η εκφορά υπονοούμενων, αλλά και τυχόν 
χειριστικών σχολίων του συνοδού ή του 
ασθενή προς το προσωπικό συνήθως θα 
αποτελέσουν το προοίμιο μιας έκρηξης με 
απειλές (για υπηρεσιακή «παρέμβαση» ή και 
«ανάληψη δράσης» σε προσωπικό - τιμωρη-
τικό επίπεδο) που, τελικά, μπορεί να καταλή-
ξουν και σε ύβρεις.
Η φυσική παρενόχληση αρχίζει με είσο-
δο-εισβολή στον «άμεσο» χώρο (ορίζονται 
έτσι τα 30 εκατοστά πέριξ του σώματός μας, 
«The Hidden Dimension» by Edward Hall) 
που η παραβίασή του θεωρείται ανεπίτρε-
πτη και μας βάζει σε εξαιρετικά «άβολη» 
θέση. Αυτή προηγείται οριακά της πρώτης 
επαφής, της ήπιας απώθησης. Κλιμάκωση 
της επίθεσης  αποτελεί η έντονη ώση, ενώ  
στα δύο τελευταία στάδια της σωματικής 
αυτής παρενόχλησης το θύμα της επίθεσης 

θα υποστεί χειροδικία ως και επίθεση με 
αντικείμενο!
Θύτης σπανιότερα είναι ο προσερχόμενος 
«ασθενής» ή ο νοσηλευόμενος που βρίσκε-
ται υπό την επήρεια ουσιών (ναρκωτικά-αλ-
κοόλ), συχνότερα δε κάποιος που είναι 
ψυχιατρικός ασθενής ή παραβατικός. Στις 
περιπτώσεις που θύτης γίνεται ο συνοδός, 
θα διαγνώσουμε συγκαλυμμένο ενοχικό 
σύνδρομο, καθώς ενδεχομένως παραμε-
λούσε τον ασθενή του όσο παραπονιόνταν 
για τη συμπτωματολογία και νιώθει ότι εξαι-
τίας του επιδεινώθηκε, ή συχνότερα θα 
εκραγεί από αγανάκτηση πιθανότατα λόγω 
μεγάλων χρόνων αναμονής. Τέλος, η αδυ-
ναμία αξιολόγησης της βαρύτητας του πε-
ριστατικού που συνοδεύει, ή η μη αντίληψη 
μιας διαδικασίας «διαλογής» κατά βαρύτητα 
(triage), σε αντιδιαστολή με τη σειρά προτε-
ραιότητας προκαλεί συνήθως εντάσεις στο 
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. 
Προς αποφυγή βίαιων περιστατικών πολύ 

μεγάλη σημασία έχει η αίσθηση επιτήρησης 
του χώρου με κύριο ανασταλτικό ρόλο να 
παίζει η ικανή παρουσία security, ενώ η αυ-
στηρότητα στην τήρηση των κανόνων πρό-
σβασης στους χώρους του νοσοκομείου 
(χωροταξικά και χρονολογικά) είναι θεμελι-
ώδης για τη δημιουργία αισθήματος ασφά-
λειας και υπονόησης ύπαρξης ανελαστικών 
κανονισμών. Το θύμα μιας ήπιας-λεκτικής 
επίθεσης καλείται να καταβάλλει, πάντα 
εντός υπηρεσιακού πλαισίου, προσπάθεια 
κατευνασμού του ασθενή ή συνοδού με 
συγκαταβατικότητα και αποκλειστικά λεκτι-
κή διαχείριση. Σε περίπτωση που αυτό δεν 
καταστεί δυνατό και, προκειμένου να μην 
διαταραχτεί η λειτουργική ροή του τμήμα-
τος,  απαραίτητη είναι η κλήση σε βοήθεια 
του συντονιστή εφημερίας ή, αν πρόκειται 
για εσωτερικό ασθενή, του εφημερεύοντος 
ιατρού, εφόσον δεν εμπλέκεται ήδη στο 
συμβάν και, φυσικά, του εφημερεύοντος 
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. 
Η ενημέρωση της διοικητικής ιεραρχίας, 
των εφημερευόντων της κλινικής ή του συ-
ντονιστή εφημερίας και κατόπιν του υπευ-
θύνου εφημερίας της Νοσηλευτικής Υπη-
ρεσίας είναι μια φυσιολογική κλιμάκωση της 
αντίδρασης του δεχόμενου την επίθεση που 
δεν πρέπει να αποφεύγει, όταν ως θύμα  
κρίνει ότι πρέπει να τηρηθεί, ενώ η συνδρο-
μή του οικείου αστυνομικού τμήματος είναι 
νομοτελειακά υποχρεωτική σε κάθε περί-
πτωση που η κατάσταση θα εκτραχυνθεί. 
Η γνωστοποίηση του περιστατικού εγγρά-
φως προς τη Διοίκηση με ιδιαίτερη ανα-
φορά, και όχι μόνο μέσω της λογοδοσίας, 
είναι το αναγκαίο προαπαιτούμενο, ώστε η 
ενημέρωση να γίνεται σε σύντομο χρόνο 
και η αντίδραση να είναι άμεση, προκειμέ-
νου να διαφυλαχθεί η εύρυθμη λειτουργία 
του φορέα και η ασφάλεια του προσωπικού. 
Κατά κανόνα, περιστατικά που είτε απο-
κρύπτονται, είτε υποτιμούνται, οδηγούν σε 
σφοδρότερη διένεξη κάθε επόμενη φορά, 
αφού η ανεκτικότητα είναι συχνά παρεξη-
γήσιμη και οδηγεί σε λανθασμένη αντίληψη 
ατιμωρησίας και ψευδούς αισθήματος δικαί-
ωσης του θύτη…
Η Διοίκηση του Σωματείου Εργαζομένων, 
αλλά και η ίδια η αποστολή μας για την 
εξυπηρέτηση του πολίτη, προϋποθέτει τον 
ελάχιστο σεβασμό στο λειτούργημά μας ως 
εγγύηση ασφάλειας προσωπικού και ασθε-
νών, μία αδιαπραγμάτευτη συνθήκη που 
πρέπει να διαφυλαχθεί με κάθε μέσο και 
όποιο κόστος!

APΘPOΓPAΦIA

“Σημαντικός παράγοντας, 

κρίνεται η ενημέρωση και 

η εκπαίδευση του 

προσωπικού, η ψυχολογική 

υποστήριξη και η νομική 

στήριξη του εργαζόμενου 

που έχει δεχθεί επιθέσεις 

στον χώρο εργασίας!”
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Ονομάζομαι Κορνηλία Ορφανίδου και 

για τον σύλλογο Αντηρίδα άκουσα πρώτη 

φορά ως μαθήτρια της τρίτης λυκείου, όταν 

επισκέφθηκα το Νοσοκομείο Παπαγεωργί-

ου, στο πλαίσιο μιας ημέρας επαγγελματι-

κού προσανατολισμού που οργάνωσε το 

σχολείο μου το 2017, ενώ μέλος του Συλ-

λόγου έγινα την άνοιξη του 2019. Αν και 

έχω υπάρξει εθελόντρια της Αντηρίδας για 

σύντομο χρονικό διάστημα, είχα ήδη την 

ευκαιρία να συμμετέχω σε αρκετές από τις 

δράσεις της, όπως η κινητή και δανειστική 

βιβλιοθήκη, η ζύγιση των ασθενών της μο-

νάδας εξωνεφρικής κάθαρσης, αλλά και 

η προσφορά καφέ σε ασθενείς και συνο-

δούς. Παίρνοντας μέρος στις παραπάνω 

ενέργειες με εντυπωσίασε περισσότερο η 

αποτελεσματικότητα με την οποία η Αντηρί-

δα πραγματοποιεί το εθελοντικό της έργο. 

Προσφέρει σημαντική βοήθεια και διευκο-

λύνει ουσιαστικά ασθενείς, συνοδούς και 

εργαζόμενους στον χώρο, με εθελοντές 

της να βρίσκονται σε πολλά μέρη του Νοσο-

κομείου, αλλά κρατώντας πάντα την παρου-

σία τους διακριτική. Όσον αφορά τη διάθε-

ση του χρόνου μου στον Σύλλογο, θεωρώ 

πως πραγματοποίησα μία επένδυση με 

ανεκτίμητη ανταπόδοση που μεταφράζεται 

σε αίσθηση ικανοποίησης και αισιοδοξία. 

Η δραστηριοποίησή μου μού προσέφερε 

πολλά περισσότερα σε σύγκριση με τα λίγα 

που εγώ μπόρεσα να προσφέρω.

σΥλλογοσ ΦίλωΝ ΝοσοΚοΜΕίοΥ ΠΑΠΑγΕωργίοΥ 

Η Αντηρίδα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Δυναμική η παρουσία εθελοντών το καλοκαίρι

Κορνηλία ορφανίδου, 
φοιτήτρια

Η προσφορά δεν σταματάει ποτέ και η 
παρουσία νεαρών εθελοντών κατά τους 
μήνες του καλοκαιριού ενίσχυσε τη δυνα-
μική της Αντηρίδας. 
Για τον λόγο αυτό, η Αντηρίδα οφείλει ένα 
μεγάλο «ευχαριστώ» ιδιαίτερα στους μα-
θητές και φοιτητές οι οποίοι υποστήριξαν 
το καλοκαίρι τις δραστηριότητές της, βά-
ζοντας τη δική τους πινελιά στο έργο της 
προσφοράς. 
Ορισμένοι, με μεγάλη τους χαρά θέλη-
σαν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και 
μέσα από αυτές να στείλουν τα δικά τους 
μηνύματα. 



XPEOΣ ZΩHΣ 
I 33 I

Αυτό το καλοκαίρι είχα την τύχη να συμμε-
τέχω ενεργά στον Σύλλογο Φίλων του Νο-
σοκομείου Παπαγεωργίου για έναν μήνα. 
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να υπενθυμίσω 
στους αναγνώστες το όνομα μας, Αντηρί-
δα. Η Αντηρίδα είναι λέξη αρχαιοελληνικής 
προελεύσεως της οποίας η σημασία είναι ‘το 
στήριγμα’. Μόλις την τρίτη μου ημέρα εθελο-
ντικής δουλειάς, ήμουν παρών σε ένα συμ-

βάν που θα μου μείνει ανεξίτηλα χαραγμένο 
στη μνήμη. Μου ανατέθηκε να επισκεφτώ 
έναν ασθενή σε κλινική και να τον μεταφέ-
ρω στο αμάξι του με αμαξίδιο της Αντηρίδας.  
Κατευθύνθηκα στην αίθουσα και μόλις μπή-
κα μέσα τον αντίκρισα. Ήταν ένας μεσήλικας 
με στιλπνό δέρμα και έντονα ζυγωματικά. 
Όμως μεγαλύτερη εντύπωση μου έκανε 
πως ήταν υπερβολικά λεπτός, φαινομενικά 
αδύναμος να εκτελέσει πολύ απλές, κατά τα 
άλλα, κινήσεις. Η νοσηλεύτρια τον βοήθησε 
προσεκτικά να καθίσει στο καροτσάκι και 
κατευθύνθηκα στην κεντρική έξοδο. Έμεινα 
συγκλονισμένος, όταν μου εκμυστηρεύτηκε 
πως δεν είχε κανέναν δικό του να τον πάει 
σπίτι και με δάκρυα στα ματιά μου είπε πόσο 
ευγνώμων ήταν που τον βοήθησα. Για άλλη 
μια φορά επαληθεύεται το όνομα του Συλ-
λόγου. Εκείνη τη στιγμή το μόνο στήριγμα 
στη ζωή του απελπισμένου ασθενή ήμασταν 
εμείς. Γιατί η φιλανθρωπία, ο αλτρουισμός 
και η ανιδιοτέλεια είναι έννοιες ταυτόσημες 
με την Αντηρίδα.

Ο Συλλόγος Φίλων Γ.Ν. Παπαγεωργίου «Η Αντηρίδα» εκφράζει τις θερμές του ευ-

χαριστίες για τις δωρεές σε είδη πρώτης ανάγκης και βιβλία που έλαβε την περίοδο 

του καλοκαιριού. Θερμές ευχαριστίες στους εμπόρους φρούτων Νομού Ημαθίας 

(Primafruits, Α.Σ. Κουλούρας, Συν/μος Ν. Απόλλων Κουλούρας) αλλά και την Τρά-

πεζα Τροφίμων Θεσσαλονίκης για τη δωρεά φρούτων και τροφίμων. Με την πολύτι-

μη προσφορά τους στήριξαν οικογένειες και συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε 

ανάγκη, διανέμοντας δεκάδες πακέτα βοήθειας.  

σΤΗρίΖοΥΜΕ ολοί ΜΑΖί γίΑ ΚΑλο σΚοΠο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

• νιώθω τη χαρά της προσφοράς 
και συμμετοχής

• κερδίζω εμπειρίες ζωής από έναν 
πολύ ευαίσθητο χώρο

• αξιοποιώ τα προσόντα μου

• απεγκλωβίζομαι από τον ατομικισμό 

• γνωρίζω και συνεργάζομαι με άλλα 
άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα

• αποκτώ πολύτιμες γνώσεις 
μέσα από εκπαιδευτικές διαδικασίες

• πράττω για το συνάνθρωπο!

συμμετέχω στην 
ΑΝΤΗρίΔΑ σημαίνει: γiΝΕ 

ΚΑί ΕσΥ 
ΑΝΤΗρίΔΑ, 

γiΝΕ ΕΝΑ 
σΤΗρίγΜΑ 

ΕλΠiΔΑσ

Το γραφείο λειτουργεί: 
Δευτέρα - Παρασκευή 

8:00 - 16:00
τηλ. επικοινωνίας 

2313 323 869www.antirida.gr

Βασίλης Χατζηκοσμάς, 
μαθητής

Η συμμετοχή μου στις δράσεις της Αντη-

ρίδας ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία, κα-

θώς μέσα από αυτή συνειδητοποίησα πως 

οποιαδήποτε προσφορά μας προς τον συ-

νάνθρωπο, όσο μικρή και αν είναι, βοηθά 

να κάνουμε τον κόσμο γύρω μας λίγο κα-

λύτερο. Προσωπικά, η απασχόληση μικρών 

παιδιών, στις κλινικές του Νοσοκομείου, με 

έκανε να νιώσω πιο ολοκληρωμένη σαν 

άνθρωπος, να αλλάξω τρόπο σκέψης και 

με «γέμισε» με θετικά συναισθήματα, που 

μόνο με το χαμόγελο και την αγκαλιά ενός 

μικρού παιδιού θα μπορούσα να βιώσω. 

Ανατολή Παρασχάκη, 
φοιτήτρια
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Η «ψυχή» του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου ήταν και εξακολουθεί να είναι, στο πέρασμα των 20 
χρόνων λειτουργίας του, το προσωπικό του, oι εργαζόμενοι κάθε ειδικότητας που καθημερινά πα-
ρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς που επισκέπτονται το Νοσοκομείο. Καταθέτουν την 
ψυχή τους στην εργασία τους, την οποία βλέπουν ως λειτούργημα και όχι ως επάγγελμα. Με σκλη-
ρή δουλειά, υπομονή και χαμόγελο προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές προκλήσεις. 
Τέσσερις εργαζόμενοι οι οποίοι συμπληρώνουν 20 χρόνια υπηρεσίας, καταθέτουν τις εμπειρίες 
τους, επιχειρούν έναν απολογισμό και αποκαλύπτουν πώς βλέπουν σήμερα το Νοσοκομείο, ο κα-
θένας από τη σκοπιά του. 

Πρόσωπα του Νοσοκομείου

Ιωάννης Στυλιάδης: 
«Αγαπήσαμε το Νοσοκομείο πριν 
κτιστεί, από το όραμα των ευεργετών»
Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, για κά-
ποιους εργαζόμενους, όπως ο Διευθυντής 
του Καρδιολογικού Τμήματος, κ. Ιωάννης 
Στυλιάδης, δεν άνοιξε πρώτη φορά το 1999. 
«Το αγαπήσαμε πριν ακόμα κτιστεί, το αγα-
πήσαμε από τα σχέδια και από το όραμα 
των ευεργετών αδελφών Παπαγεωργίου. 
Το βλέπαμε να κτίζεται και ευελπιστούσαμε 
ότι θα έρθουμε να εργασθούμε σε ένα Νο-
σοκομείο εφάμιλλο ή καλύτερο με αυτά που 
βλέπαμε, ή εργαστήκαμε στο εξωτερικό. 
Ένα νοσοκομείο, που όμοιό του δεν υπήρ-
χε στην Ελλάδα, και θα προσέφερε υψηλές 
προδιαγραφές στους κατοίκους της Βόρει-
ας Ελλάδας», θυμάται ο διευθυντής της Β’ 
Καρδιολογικής Κλινικής, γυρίζοντας νοερά 
20 χρόνια πίσω. «Τελικά, δημιουργήθηκε 
ένα νοσοκομείο - κόσμημα που εκπλήρωσε 

και εκπληρώνει τον σκοπό του, που δεν είναι 
μόνο η παροχή άψογων υπηρεσιών υγείας, 
αλλά και η αναβάθμιση των άλλων μονάδων 
υγείας της Θεσσαλονίκης, οι οποίες κατα-
λαβαίνουν τη μεγάλη διαφορά με το νοσο-
κομείο μας και, μοιραία, ανανεώνονται και 
εξοπλίζονται», υπογραμμίζει. 

Ανατρέχοντας τις περασμένες δεκαετίες 
αυτό γίνεται ακόμα πιο κατανοητό, σύμφω-
να με τον κ. Στυλιάδη, προτρέποντας να 
σκεφτεί κανείς ποιες ήταν οι παροχές υγεί-
ας στη Θεσσαλονίκη, τόσο στον δημόσιο, 
όσο και τον ιδιωτικό τομέα, όταν οι αδελφοί 
Παπαγεωργίου αποφάσιζαν για τη δωρεά 
του νοσοκομείου. 
«Δουλέψαμε με αγάπη για τον ασθενή, βο-
ηθηθήκαμε από όλες τις άλλες υπηρεσίες, 
τη Νοσηλευτική, τη Διοικητική, την Τεχνική 
και την Πληροφορική, από τον σύγχρονο 
εξοπλισμό που μας παρείχε το νοσοκομείο, 
από τους εθελοντές της Αντηρίδας, πάντο-
τε είχαμε την αμέριστη συμπαράσταση της 
Διοίκησης και του Ιδρύματος Παπαγεωρ-
γίου και πιστεύω ότι όλοι μαζί καταφέραμε 
να κάνουμε πραγματικότητα το όραμα των 
ευεργετών αδελφών Παπαγεωργίου για μια 
καλύτερη παροχή υγείας στους πολίτες της 
Βόρειας Ελλάδας», καταλήγει. 

Ευφημία Παπαδοπούλου - Αλατάκη: 
«Το Νοσοκομείο είναι για μένα μια 
ολόκληρη ζωή!»
«Μια ολόκληρη ζωή!». Αυτό σημαίνει το 
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την Αναπλη-
ρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής/Παιδιατρι-
κής Ανοσολογίας ΑΠΘ και υπεύθυνη του 
Παιδοανοσολογικού Τμήματος στη Δ’ Παιδι-
ατρική Κλινική, κ. Ευφημία Παπαδοπούλου 
- Αλατάκη. Ήταν το 1999, όταν, σαν νεαρή 
επιμελήτρια διορίστηκε μεταξύ των πρώτων 
γιατρών και έζησε, μαζί με άλλους εργαζό-
μενους, τη μεγάλη πρόκληση να δώσουν 
πνοή σε ένα άδειο νοσοκομείο. Και, όπως 
λέει, το πέτυχαν, με ζήλο, αφοσίωση και 
συνεργασία. «Τα πρώτα χρόνια ήταν δύ-
σκολα», παραδέχεται. «Κλήθηκα ως υπεύ-
θυνη του νεοσύστατου Παιδιατρικού Τμή-
ματος να το οργανώσω εκ του μηδενός. 
Στην αρχή υπήρχαν μόνο οι χώροι και τα 
έπιπλα». Ωστόσο, με την ιατρική γνώση, τη 
θέληση, τη βοήθεια συναδέλφων, καθώς 
και τη συνεργασία με τη Διοίκηση, τα παι-

διατρικά εξωτερικά ιατρεία εξοπλίσθηκαν 
και αυξήθηκε ο αριθμός των ασθενών που 
σταδιακά κατέκλυσαν τα ραντεβού. 
Η πανεπιστημιακή  πορεία και η ιατρική 
καριέρα της κ.  Παπαδοπούλου – Αλατά-
κη είναι αλληλένδετες με την πορεία και 
εξέλιξη του Νοσοκομείου. «Στα 20 χρό-

νια εργασίας μου στο Νοσοκομείο απο-
κόμισα πολλά», συνεχίζει. «Πρώτα από 
όλα το πνεύμα της συλλογικής δουλειάς. 
Πως όλοι μαζί σαν ομάδα μπορούμε να 
πετύχουμε το καλύτερο για τους ασθενείς 
μας. Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου από 
κοινού με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, καλλιεργώντας το πνεύμα 
της συνεργασίας, στήριξε και στηρίζει τις 
πρωτοποριακές δράσεις στην έρευνα και 
ενισχύει κάθε τι νέο, όταν είναι καλά τεκ-
μηριωμένο».
Ακόμα και σήμερα κυριεύεται από συγκί-
νηση, όταν θυμάται τα δυο παιδάκια που 
ήταν οι πρώτοι ασθενείς του τμήματος. 
Πλέον, ο χώρος εργασίας της έχει εξελι-
χθεί και η κλινική έχει διευρύνει τους το-
μείς δράσης της, γεγονός που την πλημ-
μυρίζει  υπηρηφάνεια. «Στα χρόνια που 
πέρασαν η κλινική μεγάλωσε, δυνάμωσε 
και μετράει πλέον σημαντικό κλινικό, διδα-
κτικό και επιστημονικό έργο», τονίζει η κ. 
Παπαδοπούλου - Αλατάκη.
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Γρηγόρης Σοφιαλίδης:
 «Δύο δεκαετίες γεμάτες προκλήσεις»
Έχοντας ζήσει το Νοσοκομείο από τα… 
θεμέλιά του ακόμη, γνωρίζει πολύ καλά 
ότι ένα από τα συστατικά της επιτυχημέ-
νης του πορείας είναι η συλλογικότητα. 
«Το Νοσοκομείο αποτελεί, ως δημιούρ-
γημα, το επιτυχές προϊόν μιας συλλογικής 
προσπάθειας για την κατασκευή και τον 
εξοπλισμό ενός υπερσύγχρονου, ευρω-
παϊκών προδιαγραφών νοσοκομείου στον 
χώρο της Βόρειας Ελλάδας. Η λειτουργία 
του, από το 1999, είναι μια διαρκής πρό-
κληση για την προσαρμογή στην ολοένα 
μεταβαλλόμενη δυναμική της ιατρικής και 
της νοσηλευτικής επιστήμης», δηλώνει πε-
ρήφανος ο  Διευθυντής της Τεχνικής Υπη-
ρεσίας, κ. Γρηγόρης Σοφιαλίδης. 
Επιχειρώντας μια αποτίμηση των 20 χρό-
νων λειτουργίας του Νοσοκομείου, κατα-
λήγει στο συμπέρασμα ότι η διαφορετι-
κότητά του, με τις ιδιαιτερότητες που τη 
διακρίνουν, αποτέλεσε στοιχείο καθορι-
στικό για την αποτελεσματικότητά του. 
«Πρόκειται για ένα διαφορετικό, ως προς 
τον τρόπο διοίκησης και τις εργασιακές 

σχέσεις του προσωπικού, μοντέλο λει-
τουργίας δημόσιου νοσοκομείου, που 
απέδωσε καρπούς, τόσο σε οικονομικό 
επίπεδο, όσο και στην ποιότητα των παρε-
χόμενων υπηρεσιών», περιγράφει. 
Οι δυο δεκαετίες που πέρασαν ήταν γεμά-
τες από προκλήσεις, που, όπως τονίζει ο 
κ. Σοφιαλίδης, απαντήθηκαν με τον βέλτι-
στο εφικτό τρόπο: «Η έναρξη λειτουργίας 

πάνω σε ένα διαφοροποιημένο μοντέλο, 
που αποσκοπούσε στις καλύτερες υπη-
ρεσίες με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Η 
εξαρχής μηχανοργάνωση σε όλους τους 
τομείς, με στόχο το paperless και filmless 
νοσοκομείο. Η εγκατάσταση των πανεπι-
στημιακών κλινικών και τμημάτων, με τη 
βελτίωση των υποδομών που απαιτήθηκε. 
Η ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών, 
με στόχο την ελαχιστοποίηση του ενερ-
γειακού κόστους και τον σεβασμό στο 
περιβάλλον. Η αξιοποίηση των συγχρη-
ματοδοτούμενων προγραμμάτων για την 
ανανέωση του εξοπλισμού και την από-
κτηση νέων τεχνολογιών. Η ευελιξία για 
τη γρήγορη και αποτελεσματική απάντηση 
στις νέες απαιτήσεις της ιατρικής και της 
νοσηλευτικής. Η συναδελφικότητα και η 
αλληλεγγύη που αναπτύχθηκαν μεταξύ 
των στελεχών, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα 
χρόνια λειτουργίας. Χωρίς αυτά δεν θα 
φτάναμε ούτε θα διατηρούσαμε το επίπε-
δο λειτουργίας και υπηρεσιών στον υψηλό 
βαθμό που είμαστε συνεχώς», υπογραμμί-
ζει ο κ. Σοφιαλίδης. 

Αθανάσιος Νικολαΐδης: 
«Είναι το δεύτερο σπίτι μου,
 το ευρωπαϊκό στολίδι της υγείας»
Το Νοσοκομείο αποτελεί το δεύτερο σπί-
τι του και ο ίδιος αισθάνεται τυχερός και 
υπερήφανος που εργάζεται σ΄ αυτό. «Το 
Παπαγεωργίου είναι ένα νοσοκομείο που 
κάθε υπάλληλος θα ονειρευόταν για την 
επαγγελματική του καριέρα. Είναι το ευρω-
παϊκό στολίδι στο κομμάτι της υγείας», λέει 
χαρακτηριστικά ο τεχνολόγος Ιατρικών Ερ-
γαστηρίων, Νοσηλευτής στο Διαβητολογικό 
Κέντρο Αθανάσιος Νικολαΐδης, μιλώντας 
για τον χώρο εργασίας του. Όντας ένας 
από τους «βετεράνους» του Νοσοκομείου, 
καθώς συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια υπη-
ρεσίας, παραδέχεται ότι η ζωή του είναι άρ-
ρηκτα συνυφασμένη με την καθημερινότητα 
στο Διαβητολογικό Κέντρο, όπου εργάζεται. 
Όλα αυτά τα χρόνια, ζώντας ευχάριστες, 
αλλά και δυσάρεστες καταστάσεις στο Νο-
σοκομείο, ομολογεί πως είχε τη χαρά μέσα 
από τις πλούσιες εμπειρίες που αποκόμισε, 
να μεγαλώσει κυριολεκτικά, αλλά και με-
ταφορικά. Για τον κ. Νικολαϊδη, το Νοσο-

κομείο, μαζί με τους ασθενείς, αλλά και 
τους εργαζόμενούς του, έχουν σημαδέψει 
τόσο την επαγγελματική του καριέρα, που 
συνιστούν πλέον αναπόσπαστο μέρος του 
εαυτού του.
Οι καλύτερες αναμνήσεις του σχετίζονται 
με ορισμένες από τις δράσεις που υλο-
ποιήθηκαν στο Νοσοκομείο και στις οποί-
ες διαδραμάτισε και ο ίδιος τον ρόλο του. 
«Θεωρώ πολύ σημαντική τη διοργάνωση 
δυο ημερίδων που πραγματοποιήθηκαν 
από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία στον αύλειο 
χώρο του Νοσοκομείου για την πρόληψη 
ασθενειών. Επίσης, τη δημιουργία του Δια-
βητολογικού Κέντρου, το 2018, με τα εξει-
δικευμένα ιατρεία του, που απέκτησαν και 
ηλεκτρονική μορφή, σε συνεργασία με τη 
Διεύθυνση Πληροφορικής», αναφέρει ο κ. 
Νικολαϊδης.
Μάλιστα, στις πλέον σημαντικές στιγμές 
της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας  
συγκαταλέγει τη λειτουργία του Ιατρείου 
Διαβητικού Ποδιού στο Διαβητολογικό Κέ-
ντρο, καθώς, όπως επισημαίνει, «πρόκειται 
για ένα μοναδικό ιατρείο στον ελλαδικό 

χώρο, που αποτελεί πρότυπο για τα υπό-
λοιπα νοσοκομεία, αφού παρέχει στους 
ασθενείς τη δυνατότητα να υποβληθούν 
από ειδικούς σε θεραπευτικό πεντικούρ, 
πελματογραφία και καθαρισμό ελκών».
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Αποχαιρετισμός στην Αγάπη Δουβατζή

Πολυαγαπημένη μας φίλη και συναδέλφισσα Αγάπη, 
με βαθιά θλίψη και οδύνη σε αποχαιρετήσαμε για πάντα. Η έντονη προ-
σωπικότητα και τα ιδιαίτερα χαρίσματά σου άφησαν τη σφραγίδα σου 
στο Αναισθησιολογικό Τμήμα. 
Άτομο με εξαιρετικές διοικητικές ικανότητες, το άγρυπνο μάτι του Τμή-
ματος. Ικανότατη αναισθησιολόγος με ανεκτίμητη προσφορά προς τον 
ασθενή. Άριστος επικοινωνιακός χαρακτήρας...
Η ζωντάνια, ο δυναμισμός σου, η επιβλητική φύση σου με την έντονη 
φωνή στους διαδρόμους, έδιναν ζωή στο Τμήμα. 
Η δημοφιλής αναισθησιολόγος μας με μεγάλη κοινωνική δραστηριότητα 
και γνωριμίες. Με ανήσυχο πνεύμα, δημιουργικός και δοτικός χαρακτή-
ρας. 
Κλίνουμε το γόνυ μας στο σθένος και την υπομονή με την οποία αντιμε-
τώπισες το πρόβλημα υγείας σου. Παράδειγμα για εμάς. 
Πολύτιμη σύζυγος, μητέρα και συνάδελφος. Στήριγμα στο καμάρι της 
ζωής σου, τον Απόστολο, φοιτητή Ιατρικής και τον αξιόλογο σύζυγό σου 
Θεόδωρο, γιατρό. Ευχόμαστε όλοι από καρδιάς ο Θεός να δώσει παρη-
γοριά και κουράγιο στην οικογένειά σου. Θα είσαι πάντα ζωντανή στη 
μνήμη μας. 

Καλό παράδεισο.

Ευαγγελία Γκουτζιομήτρου, 
Αναισθησιολογικό Τμήμα

Με βαθιά θλίψη, το προσωπικό και η Διοίκηση του Νοσοκομείου αποχαιρέτισαν πρόσφατα δυο ερ-
γαζόμενες οι οποίες έφυγαν για το τελευταίο ταξίδι τους. Η Ευαγγελία Αθανασίου, Έβελυν για τους 
συνεργάτες και φίλους της, διευθύντρια του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου, και η Αγάπη Δουβατζή, 
από το Αναισθησιολογικό Τμήμα, άφησαν την σφραγίδα τους στον χώρο εργασίας τους και θα μεί-
νουν για πάντα στη μνήμη των συναδέλφων τους.

ΑΠοΧΑίρΕΤίσΜοσ
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«Καλό σου ταξίδι, Έβελυν!»

Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετήσαμε την αγαπημένη μας Έβε-
λυν, τη γλυκιά, ευγενέστατη, πάντα χαμογελαστή πολύ καλή 
μας συνάδελφο και φίλη των τελευταίων δεκαεννέα ετών. 
Την εξαιρετική γιατρό που λειτουργούσε πάντα ακούραστα 
και με γνώμονα τον ασθενή. Που εξέφραζε πάντα και υπε-
ρασπιζόταν την άποψή της, χωρίς να υψώσει τον τόνο της 
φωνής της ή να θίξει κάποιον με οποιονδήποτε τρόπο. Με την 
ίδια αξιοπρέπεια, χαμόγελο και δύναμη αντιμετώπισε και την 
τελευταία της περιπέτεια.  
Αλλά βιάστηκε να φύγει και μας λείπει.
Οι γονείς της, ο πολυαγαπημένος της σύζυγος Σταμάτης και 
οι λατρεμένες κόρες σας Χριστίνα και Μαρία που τόσο αγα-
πούσε και νοιαζόταν και στους οποίους απευθύνουμε τα θερ-
μά μας συλλυπητήρια, να ξέρουν πως δεν θα ξεχαστείς από 
όλους εμάς που σε γνωρίσαμε και σε αγαπήσαμε.
Καλό σου ταξίδι!    

Βασιλική Κουλουρίδα
Συντονίστρια Διευθύντρια 
Βιοπαθολογικό-Βιοχημικό Τμήμα
Διευθύντρια Εργαστηριακού Τομέα

Εις μνήμην Έβελυν Αθανασίου

Στις 26 Αυγούστου 2019 έφυγε από κοντά μας η Ευαγγελία Αθα-
νασίου, διευθύντρια του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν. 
Παπαγεωργίου, η δική μας Έβελυν.  Συνυπήρξαμε 19 χρόνια στην 
ίδια πτέρυγα, στον ίδιο όροφο μιας και τα δύο εργαστήρια (κυτταρο-
λογικό και παθολογοανατομικό) γειτονεύουν.
Η Έβελυν γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και ήταν αριστούχος από-
φοιτος του Κολλεγίου Ανατόλια. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων.  Στην  ίδια πόλη εκπαιδεύθηκε στην ειδικότητα της 
Κυτταρολογίας.  Άσκησε την υπηρεσία υπαίθρου στο Κέντρο Υγείας 
Φαρσάλων  και με απόσπαση στο Γ.Ν. Λάρισας.  Επί 4 έτη διατηρού-
σε ιδιωτικό Κυτταρολογικό εργαστήριο στη Λάρισα. Όταν προσλή-
φθηκε στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου τον Ιούνιο του 2000 ως επιμελήτρια  
Β’, η Έβελυν Αθανασίου διέθετε άριστη θεωρητική κατάρτιση και 
ικανή εμπειρία.  Από νωρίς εξασφάλισε την εμπιστοσύνη των ιατρών 
άλλων ειδικοτήτων και συμμετείχε στην εκπόνηση πολλών επιστη-
μονικών εργασιών. Τον Οκτώβριο του 2013 η Έβελυν Αθανασίου 
διαδέχθηκε την αείμνηστη Γιώτα Σεβαστιάδου στη διεύθυνση του 
Κυτταρολογικού Εργαστηρίου.
Ήταν για όλους εμάς κεραυνός εν αιθρία η είδηση της βαριάς αρ-
ρώστιας που χτύπησε την Έβελυν Αθανασίου τον Μάρτιο του 2016. 
Με καρτερία και αξιοπρέπεια αντιμετώπισε την περιπέτεια της υγεί-
ας της. Παράλληλα, κατόρθωσε όσο ήταν δυνατό να διατηρήσει 
την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου. Αργότερα προσλήφθη-
καν άλλοι 2 γιατροί. Προσωπικά δεν μπορώ να ξεχάσω πως, όταν 
έγινε γνωστό ένα δικό μου πρόβλημα υγείας, η Έβελυν  ήρθε στο 
γραφείο μου να μου  δώσει κουράγιο και να μεταφέρει την πείρα 
της από μια περίοδο 3 ετών ήδη μάχης κόντρα στον καρκίνο. Μια 
περίοδος με σκαμπανεβάσματα, με εναλλαγές οπισθοδρομήσεων 
και μικρών επιτυχιών.
Όμως, αυτός ο μακρύς  αποχαιρετισμός έφτασε στο τέλος του.  Η 
σκέψη μας πηγαίνει σε αυτούς που μένουν, στους δικούς της αν-
θρώπους, τον Σταμάτη, τις κόρες,  Χριστίνα και Μαρία και τους 
γονείς της που καλούνται σε αυτόν τον παράλογο κόσμο να κατευ-
οδώσουν το παιδί που έφεραν στον κόσμο πριν από 52 χρόνια. Είθε 
ο χρόνος να απαλύνει τον πόνο που προκαλεί η μεγάλη απώλεια.
Εμείς, οι μακρινοί, ας πράξουμε τα στοιχειώδη που μας αναλογούν. 
Να μείνουμε πιστοί στους  ανθρώπους  που φεύγουν από κοντά 
μας, ακόμα και αν κάποτε τους στεναχωρήσαμε. Ως ένδειξη ανα-
γνώρισης της προσφοράς της Έβελυν Αθανασίου θα αναρτήσουμε 
τη φωτογραφία της στον χώρο εργασίας της.

Γιάννης Ευστρατίου
Συντονιστής Διευθυντής
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο
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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



 

Ψυχιατρική ημερίδα 
για τη χρήση ουσιών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Την ημερίδα διοργάνωσε η Α΄ Ψυχιατρι-

κή Κλινική ΑΠΘ του Νοσοκομείου, υπό 

τη διεύθυνση του καθηγητή, κ. Γιάννη 

Διακογιάννη. 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης οι εισηγη-

τές αναφέρθηκαν στη συσχέτιση των 

εξαρτήσεων με τα είδη της ανθρώπινης 

προσωπικότητας, τις θεωρίες ενοχοποι-

ητικών παραγόντων για τις εξαρτήσεις, 

καθώς και σε τρία διαφορετικά είδη 

διαταραχής προσωπικότητας, την «με-

ταιχμιακή», την «αντικοινωνική» και τη 

«ναρκισσιστική». Ακόμη, αναπτύχθηκαν 

ζητήματα σχετικά με τη συνοσηρότητα 

και τη διπλή διάγνωση, όπως η εξάρτη-

ση από συνταγογραφούμενα φάρμακα 

και η σχέση διαταραχών διάθεσης και 

χρήσης ουσιών. Το επιστημονικό μέρος 

ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση σύγ-

χρονων δεδομένων για τις εξαρτήσεις 

και η ημερίδα έκλεισε με την απονομή 

διπλωμάτων σε συμμετέχοντες του Προ-

γράμματος Κλινικής Εκπαίδευσης στην 

Ψυχική Υγεία. 
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Οι εξαρτήσεις λόγω της χρήσης ουσιών, καθώς και τα τελευταία δεδομένα για το φαινόμενο 

της εξάρτησης, απασχόλησαν την 4η Ημερίδα με τίτλο «Διαταραχές χρήσης ουσιών και 

Ψυχιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουλίου, 

στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου. 
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ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ΕίΚΑσΤίΚΗ σΥλλογΗ θΑ ΦίλοξΕΝΕίΤΑί ΜΕΧρί ΤΗΝ ΠΑρΑσΚΕΥΗ 15 ΝοΕΜΒρίοΥ

Επίσκεψη στον οικουμενικό Πατριάρχη 
ενόψει της έκθεσης Βαρλάμη

Με την ευλογία του Οικουμενικού Πατρι-

άρχη κ.κ. Βαρθολομαίου παρουσιάζεται 

στο Νοσοκομείο η εικαστική έκθεση του 

αείμνηστου αρχιτέκτονα και ζωγράφου 

Ευθυμίου Βαρλάμη με θέμα: «Άγιος 

Λουκάς ο ιατρός». Ο Πατριάρχης δέχτη-

κε στο Φανάρι τον Πρόεδρο του ΔΣ του 

Νοσοκομείου, κ. Βασίλειο Παπά, και τον 

εκπρόσωπο του Πειραματικού Εργαστη-

ρίου Βεργίνας, κ. Παύλο Τροχόπουλο, οι 

οποίοι του μετέφεραν την πρόσκληση για 

την παρουσίαση της συλλογής. 

Με τη φιλοξενία της έκθεσης, που λαμ-

βάνει ιδιαίτερη σημασία χάρη στη συμμε-

τοχή της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, 

συνεχίζονται οι επετειακές εκδηλώσεις 

για τα 20 χρόνια από την έναρξη λειτουρ-

γίας του Νοσοκομείου.

Η έκθεση θα φιλοξενείται στον χώρο 

υποδοχής του Νοσοκομείου μέχρι την 

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου και θα είναι 

καθημερινά επισκέψιμη για το φιλότεχνο 

κοινό της πόλης. 

Με την έκθεση, το Νοσοκομείο φιλοδοξεί 

να δώσει ερεθίσματα στους επισκέπτες 

της – ασθενείς, συνοδούς και εργαζό-

μενους - και να συμβάλει στον διάλογο 

για τη συνέργεια ανάμεσα στην πίστη, τη 

θεραπεία και την τέχνη, δεδομένου ότι 

το θρησκευτικό συναίσθημα βοηθάει τον 

άνθρωπο στη θεραπεία.

Το έργο του Βαρλάμη για τον Άγιο Λου-

κά ήταν το τελευταίο εικαστικό έργο της 

ζωής του και μέχρι σήμερα οι παρουσι-

άσεις της συλλογής είχαν τεράστια απή-

χηση στο ευρύ κοινό. Την οργάνωση 

έχει αναλάβει το Πειραματικό Εργαστήρι 

Βεργίνας, που αντιπροσωπεύει το έργο 

του Έλληνα δημιουργού σε ολόκληρο 

τον κόσμο.

“...Το έργο του Βαρλάμη 
για τον Άγιο Λουκά ήταν το 
τελευταίο εικαστικό έργο 
της ζωής του και μέχρι 
σήμερα οι παρουσιάσεις 
της συλλογής είχαν 
τεράστια απήχηση στο 
ευρύ κοινό....”
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Με τη λειτουργία εκθέσεων φωτογραφίας, 

ζωγραφικής και αφίσας συνεχίζεται, παράλ-

ληλα με άλλες διοργανώσεις, ο εορτασμός 

των 20 χρόνων λειτουργίας του Νοσοκο-

μείου. Στο κεντρικό σαλόνι και τον διατμη-

ματικό διάδρομο του πρώτου ορόφου, οι 

ασθενείς, οι συνοδοί τους και οι επισκέπτες 

του Νοσοκομείου έχουν την ευκαιρία να 

απολαύσουν ένα εορταστικό εικαστικό σκη-

νικό, το οποίο ξεδιπλώνει πτυχές της καθη-

μερινής ζωής του Νοσοκομείου.

Οι σημαντικότεροι σταθμοί της 20ετούς 

πορείας παρουσιάζονται μέσα από τη φω-

τογραφική έκθεση που φιλοξενείται στο 

κεντρικό σαλόνι. Ταυτόχρονα, γίνεται ανα-

φορά σε δράσεις ομάδων του Νοσοκομεί-

ου και στιγμιότυπα από την καθημερινότητα 

των εργαζόμενων. 

Στον ίδιο χώρο, μπορεί κανείς να θαυμάσει 

έκθεση φωτογραφίας των εργαζόμενων - 

μελών της Ομάδας Φωτογραφίας του Νο-

σοκομείου με θέμα τους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους του Νοσοκομείου και 

την πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Παράλληλα, λειτουργεί έκθεση αφίσας και 

λογοτύπου, με 14 διακεκριμένες συμμε-

τοχές στον διαγωνισμό που προκήρυξε το 

Νοσοκομείο, δίνοντας χρηματικό έπαθλο 

στους τέσσερις πρώτους νικητές, με την 

ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Παπαγε-

ωργίου. 

Οι πολύπλευρες δράσεις του Συλλόγου 

Φίλων του Νοσοκομείου «Η Αντηρίδα» 

παρουσιάζονται σε φωτογραφικό πόστερ, 

επίσης στον χώρο υποδοχής. 

Ένα έργο του εικαστικού Μιχαήλ Βακαλού-

λη (Vakas) κοσμεί μέρος του αιθρίου του 

Νοσοκομείου. Το έργο μεγάλων διαστά-

σεων είναι δίπτυχο, ανήκει στην εικαστική 

ενότητα «Περί αθυρμάτων ο λόγος» και 

έχει φιλοξενηθεί σε διάφορες γκαλερί. Ο 

Λαρισαίος καλλιτέχνης, που φιλοτέχνησε 

το έργο ζωγραφικής, επισκέφτηκε το Νο-

σοκομείο και το δώρισε με μεγάλη χαρά. 

Σύμφωνα με τον δημιουργό, εξάλλου, τα 

έργα δεν θα πρέπει να είναι στατικά, κα-

θώς η τέχνη δεν ανήκει σε λίγους, δεν εί-

ναι κομμάτι των γκαλερί, αλλά θα πρέπει 

να αποτελεί κομμάτι της κοινωνίας. 

«Η τέχνη ταξιδεύει πέρα από το απτό και 

το λογικό. Ονειρεύεται και συνταξιδεύει. 

Δημιουργεί πόρτες προς μια ουτοπία όπου 

δεσπόζει το συναίσθημα, το πάθος και η 

ελευθερία. Η σημασία της τέχνης είναι να 

κινεί την ψυχή, να μας συγκινεί, να μας κά-

νει χαρούμενους και θλιμμένους, τρελούς 

και ονειροπόλους, μαχητές και γενναίους. 

Η σπουδαιότητά της στους χώρους της 

υγείας είναι μεγάλη», αναφέρει ο Μιχα-

ήλ Βακαλούλης και καταλήγει ότι η τέχνη 

ενώνει τους ανθρώπους. 

Τις ευχαριστίες του προς τον καλλιτέχνη 

για την προσφορά του εξέφρασε ο Πρόε-

δρος του ΔΣ του Νοσοκομείου, κ. Βασίλει-

ος Παπάς. 

ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

συνεχίζονται οι επετειακές εκθέσεις 
για τα 20 χρόνια του Παπαγεωργίου

Δωρεά εικαστικού έργου 
του Μιχαήλ Βακαλούλη 

Τέλος, αφιερωμένα στα 20 χρόνια λειτουρ-

γίας του Νοσοκομείου είναι και τα έργα 

ζωγραφικής των εργαζόμενων – μελών της 

Ομάδας Ζωγραφικής του Νοσοκομείου, 

που φιλοξενούνται στον διατμηματικό διά-

δρομο του πρώτου ορόφου, καθώς και οι 

ζωγραφιές των παιδιών των υπαλλήλων, που 

είναι εμπνευσμένες από την εργασία των γο-

νιών τους στο Παπαγεωργίου.
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ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πίνακες ζωγραφικής 
δωρεά του 2ου Νηπιαγωγείου Παλαιοκάστρου 

κοσμούν παιδιατρικούς χώρους 

Σε μια συγκινητική χειρονομία προς το 

Νοσοκομείο προχώρησε πρόσφατα το 2ο 

Νηπιαγωγείο Παλαιοκάστρου, με τη δω-

ρεά δέκα έργων ζωγραφικής. Η σειρά των 

πινάκων που προσφέρθηκαν έχει πλούσια 

θεματολογία. Πρωταγωνιστούν φυσικά το-

πία, όπως βουνά, θάλασσες και δάση, χω-

ρίς να λείπουν οι εντυπωσιακές απεικονί-

σεις του ουρανού σε διαφορετικές στιγμές 

της ημέρας και το ανθρώπινο στοιχείο. Ει-

κόνες, οι οποίες δοσμένες είτε αφηρημέ-

να, είτε ρεαλιστικά, αποτυπώνουν τις σκέ-

ψεις των δημιουργών τους και αγγίζουν τα 

συναισθήματα των αποδεκτών.  

Τα έργα τέχνης που χαρίστηκαν από το 

Νηπιαγωγείο, με καλλιτεχνική και ταυτό-

χρονα συναισθηματική αξία, προέκυψαν, 

όχι σε κάποιο εικαστικό εργαστήριο, αλλά 

στο πλαίσιο της δημιουργικής απασχόλη-

σης παιδιών και εκπαιδευτικών στο σχολι-

κό περιβάλλον. 

Χάρη στην ευγενική χειρονομία, οι πίνα-

κες στολίζουν πλέον τους χώρους της Δ’ 

Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ, της Β΄ Χει-

ρουργικής Κλινικής Παίδων ΑΠΘ, καθώς 

και των παιδιατρικών εξωτερικών ιατρεί-

ων. Το 2ο Νηπιαγωγείο Παλαιοκάστρου, 

με την πρωτοβουλία αυτή, συνδράμει 

στην προσπάθεια του Νοσοκομείου να 

διατηρεί  συνεχώς αισθητή την παρουσία 

της τέχνης στους χώρους του.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ευχαριστεί 

θερμά τη Διεύθυνση, αλλά και τα παιδιά 

του Νηπιαγωγείου για την αξιέπαινη δω-

ρεά τους. 

“Το 2ο Νηπιαγωγείο Παλαιοκάστρου, με την πρωτοβουλία αυτή, 
συνδράμει στην προσπάθεια του Νοσοκομείου να διατηρεί  

συνεχώς αισθητή την παρουσία της τέχνης στους χώρους του.”
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ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η θΕΑΤρίΚΗ οΜΑΔΑ ΤοΥ ΝοσοΚοΜΕίοΥ ξΕΚίΝΗσΕ Τίσ ΠροΒΕσ

Κάλεσμα σε ραντεβού με την τέχνη 
της υποκριτικής

Ο σκηνοθέτης της Θεατρικής Ομάδας του 

Νοσοκομείου, Αβραάμ Κυρλίδης και οι συ-

νεργάτες του καλούν τους εργαζόμενους 

του Νοσοκομείου να ανέβουν στο σανίδι 

και να… ασκηθούν στις τέχνες της υποκρι-

τικής και του λόγου, το τραγούδι, τη μου-

σική, αλλά και την κίνηση, συμμετέχοντας 

στη Θεατρική Ομάδα του Παπαγεωργίου.

H Ομάδα δημιουργήθηκε πριν από πέντε 

χρόνια και τον Σεπτέμβριο του 2018 την 

ανέλαβε ο Αβραάμ Κυρλίδης, απόφοιτος 

της Δραματικής Σχολής και ηθοποιός του 

Κρατικού Θεάτρου. Αποτελείται κυρίως 

από εργαζόμενους του Νοσοκομείου, γε-

γονός που, όπως λένε οι ίδιοι οι ηθοποιοί, 

λόγω φόρτου και διαφορετικών ωραρίων 

εργασίας, καθιστά δύσκολη υπόθεση την 

εξεύρεση χρόνου για πρόβες. Ωστόσο, 

οπλισμένοι με διάθεση για ελεύθερη έκ-

φραση και αυτοσχεδιασμό, βρίσκουν τον 

χρόνο και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

της προετοιμασίας μιας παράστασης. 

Το θερμό χειροκρότημα του κοινού είναι η 

καλύτερη ανταμοιβή, όπως απέδειξαν με 

την τελευταία παράσταση που ανέβασαν 

την άνοιξη. Το επίκαιρο δράμα καταστάσε-

ων «Ο Δικός μου Άγνωστος», εντυπωσίασε 

το θεατρόφιλο κοινό της Θεσσαλονίκης 

και γέμισε την ομάδα με ενθουσιασμό για 

ένα ακόμη συναρπαστικό ταξίδι στον μαγι-

κό κόσμο του θεάτρου κατά τη σεζόν που 

μόλις άρχισε!

Είναι Δευτέρα.
Ντριν, ντριν! (Ήχος ξυπνητηριού).
Ανοίγει τα μάτια. Ξεφυσάει μπροστά στην εβδομάδα που ξεκινάει. Σηκώνεται από το κρεβάτι και με μηχανικές, σχεδόν ιεροτελεστικές 
κινήσεις ετοιμάζεται και βγαίνει από το σπίτι. Ψάχνει το αμάξι. («Πού πάρκαρα»;) («Χρειάζομαι επειγόντως έναν καφέ»!)
Το βρίσκει και ξεκινάει. Σκέφτεται ότι νυστάζει… Σκέφτεται πώς θα περάσει η μέρα. 
Αλλά υπάρχει κάτι που του δίνει νόημα. Ένα ραντεβού με την… ψυχή του, στις 16.00. Εκεί που θα συναντήσει την υπόλοιπη ομάδα, στο 
αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Ένα ραντεβού που δεν αναβάλλεται. Θέατρο!
Γιατί στο θέατρο υπάρχει ένας μαγικός μεγεθυντικός φακός που διακρίνει τις λεπτομέρειες των ανθρώπων, των σχέσεων και τελικά της 
ζωής. Η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να γίνει παράσταση και ένα μάθημα για όλους εμάς που αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε πτυχές του 
εαυτού μας. Η πραγματικότητα είναι εκεί και σε περιμένει, θέλει να αλλάξει, αρκεί ένα βήμα. Άλλαξέ την!
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επιστολές

MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

στην Β΄ΩΡΛ Κλινική ΑΠΘ του Νοσοκο-
μείου Παπαγεωργίου. Η εισαγωγή μου 
στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου προέ-
βλεπε αρχικά παρακολούθηση της αι-
μορραγίας που μου προέκυψε έπειτα 
από αμυγδαλεκτομή. Την πρώτη μέρα 
της νοσηλείας μου η κατάστασή μου 
ήταν σταθερή και δεν παρουσίασα κά-
ποια αιμορραγία. Ωστόσο, τη δεύτερη 
μέρα, η πληγή/ράμματα ξανάρχισαν 
να αιμορραγούν. Στο σημείο αυτό 
οι γιατροί πολύ άμεσα προχώρησαν 
στην επίλυση του προβλήματος, 
το οποίο απαιτούσε χειρουργείο. 
Διαβεβαιώνω ότι, από τον ιατρό που 
με χειρούργησε (Κωνσταντινίδη Ιορ-
δάνη) και όλους τους γιατρούς που 
με παρακολουθούσαν σε καθημερινή 
βάση, μέχρι και το νοσηλευτικό 
προσωπικό, όλα λειτούργησαν άψογα 
με απόλυτη προσοχή και οργάνωση. 
Υπήρξε, όπως προανέφερα, καθημε-
ρινή εξέταση της κατάστασής μου και 
οι γιατροί, μαζί με τον διευθυντή της 
Κλινικής, με ενημέρωναν πολύ συχνά 
σχετικά με την πορεία μου. Συνολικά, 
νοσηλεύτηκα εννέα μέρες και δεν πα-
ρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα καθ’ 
όλη τη διάρκεια της νοσηλείας μου. 
Ευχαριστώ θερμά όλο το προσωπικό, 
ελπίζω να σας διακρίνουν πάντα τα 
καλύτερα.
Με εκτίμηση,
Αικατερίνη Σολομωνίδου

Προς το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 
Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,
θα ήθελα να ευχαριστήσω το εξαιρε-
τικό προσωπικό του νοσοκομείου σας, 
τις νοσηλεύτριες, τους γιατρούς, την 
κυρία που ασχολείται με την καθα-
ριότητα, τους τραπεζοκόμους, την 
αναισθησιολόγο και την ομάδα της 
για την ευγένεια, την προσοχή, την 
αγάπη και τον επαγγελματισμό που 
έδειξαν στο διάστημα της νοσηλείας 
μου στο νοσοκομείο σας. 
Το χαμόγελο και η καλή διάθεση δεν 
έλειψαν από τα πρόσωπά τους και 
παρ’ όλο που μπορεί να έχουν και οι 
ίδιοι θέματα που τους απασχολούν, 
με αυτοθυσία και αυταπάρνηση πα-
σχίζουν για το δικό μας καλό σε όλο 
το διάστημα που παρευρισκόμαστε 
στα ικανά τους χέρια.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία 
Δάμπαλα (Α’ Μαιευτική - Γυναικολογι-
κή Κλινική ΑΠΘ), που από την πρώτη 
στιγμή που εμφανίστηκα στο τμήμα 
σας τον Δεκέμβριο στη συνέντευξη, 
ασχολήθηκε, άκουσε προσεκτικά τα 

Προς την Κλινική Πλαστικής 
Χειρουργικής ΑΠΘ 
Θέλω να ευχαριστήσω το νοσηλευ-
τικό και ιατρικό προσωπικό της Κλι-
νικής Πλαστικής Χειρουργικής, όπου 
νοσηλεύτηκα. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως 
τον κ. Πάγκαλο και την κ. Δέσποινα 
Παπαγεωργίου, καθώς και όσους 
εργάζονται σ’ εκείνο το τμήμα.
Με εκτίμηση,
Μεραμπί  Σαβλίδης

Προς Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Λέγομαι Αριστείδης Φωτιάδης και ο 
πατέρας μας Γιώργος Φωτιάδης νο-
σηλεύτηκε από στο νοσοκομείο σας. 
Παρακολουθήθηκε από την ομάδα 
αιματολογίας και φιλοξενήθηκε στην 
πνευμονολογική κλινική. Αρχικά, ήθε-
λα να γράψω αυτό το ευχαριστήριο 
μετά το πέρας του εφιάλτη που ζήσα-
με, αλλά φοβάμαι ότι μετά το πέρας 
της μπόρας ίσως ξεχαστεί... 
Δεν θέλω και δεν πρέπει να ξεχαστεί. 
Έτσι, λοιπόν, νιώθω την ανάγκη να το 
κάνω τώρα, γιατί πιστεύω ότι αξίζει 
τον κόπο.
Η οικογένειά μου και εγώ προσωπικά 
θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο «ευχα-
ριστώ» από βάθη της ταλαιπωρημέ-
νης μας ψυχής σε όλο το προσωπικό 
του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
Πρωτίστως, όμως, ευχαριστούμε την 
ομάδα των γιατρών του αιματολογι-
κού που από την πρώτη μέρα έσκυ-
ψαν στο πρόβλημά μας και έκαναν 
ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να 
βελτιωθεί η κατάσταση του πατέρα 
μας. 
Ιδιαίτερος έπαινος και μπράβο σε όλο 
το νοσηλευτικό προσωπικό, τον Προ-
ϊστάμενο, τους βοηθούς, καθώς και 
τις καθαρίστριες της πνευμονολογι-
κής κλινικής που από την πρώτη μέρα 
είναι στο πλευρό μας, δουλεύοντας 
καθημερινά σκληρά και πολλές φορές 
κάτω από αντίξοες συνθήκες, χωρίς 
να χάνουν την ανθρωπιά, την ψυχραι-
μία και τον επαγγελματισμό τους.
Τους ευχόμαστε να συνεχίσουν το 
δύσκολο έργο τους με τον ίδιο ζήλο. 
Τους ευχαριστούμε για την άριστη 
φιλοξενία και ευχόμαστε σε όλους 
υγεία.Οικογένεια Γεωργίου Φωτιάδη 

Προς την Β΄ΩΡΛ Κλινική
Απευθυνόμενη στη Διεύθυνση Ελέγ-
χου Ποιότητας και τους αρμόδιους 
της, θα ήθελα να καταθέσω την 
εμπειρία μου κατά τη νοσηλεία μου 

Προς το Γ.Ν. Παπαγεωργίου 
Ονομάζομαι Θεοδωρανός Θεόδωρος. 
Ο πατέρας μου Χρήστος, ετών 78,  
νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο σας. 
Ένα νοσοκομείο πρότυπο στο οποίο 
ο ίδιος ήταν εργοδηγός στην κατα-
σκευή του, στέλεχος στην εταιρεία 
«Μηχανική». Νοσηλεύτηκε, λόγω 
σοβαρών προβλημάτων υγείας στην 
καρδιά του στην Πνευμονολογική, 
Καρδιολογική και Καρδιοχειρουργική 
Κλινική σας. 
Ήταν υποψήφιος για αγγειοπλαστική 
βαλβίδας με την μέθοδο TAVI από τον 
κ. Μπομπότη, που δεν έγινε. Ωστόσο, 
έγινε επέμβαση ανοικτής καρδιάς, 
με επιτυχία από τον κ. Μαρίνο Θωμά, 
έναν εξαίρετο άνθρωπο και επιστήμο-
να, διότι έδωσε ελπίδα και έκανε τα 
αδύνατα δυνατά, καθώς και όλο το 
νοσηλευτικό προσωπικό στην καρδιο-
χειρουργική κλινική ήσασταν άψογοι. 
Στη διάρκεια της νοσηλείας του στην 
Εντατική δυστυχώς η καρδούλα του 
δεν άντεξε... Γνώριζε και ο ίδιος το 
ρίσκο, αλλά ήθελε να αγωνιστεί για 
να ζήσει... Ήταν η επιθυμία του να 
σας ευχαριστήσω για το έργο σας. 
Στο κτήριο που ο ίδιος γνώριζε από 
κατασκευής σπιθαμή προς σπιθαμή. 
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ειλι-
κρινά έναν-έναν για την προσπάθειά 
σας στην Καρδιοχειρουργική και την 
Εντατική του κυρίου Ματάμη Δημή-
τρη. Ωστόσο, θέλω να δώσω τα εύση-
μα ανθρωπιάς, ποιότητας, ανθρώπου, 
ήθους και επαγγελματισμού στη νο-
σηλεύτρια της Εντατικής, Τεκτονίδου 
Ρόδη, ένα μεγάλο «μπράβο» για την 
αντιμετώπιση και τη συμπαράστασή 
της.
Σας ευχαριστώ ειλικρινά,
Θεόδωρος Θεοδωρανός 

Προς
κάθε αρμόδιο του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν μου την άμεση 
και χωρίς καμία καθυστέρηση απο-
στολή των αποτελεσμάτων αιματολο-
γικής μου εξέτασης, αισθάνομαι την 
ανάγκη να σας ευχαριστήσω τόσο για 
την αμεσότητα, όσο και για την αυξη-
μένη επαγγελματική σας ευθύνη ως 
προς την εκτέλεση των καθηκόντων 
σας έναντι των συνανθρώπων σας και 
για όλους εσάς που συμμετέχετε σ’ 
αυτήν τη διαδικασία. Σας αρμόζει ένα 
μεγάλο «εύγε». 
Με εκτίμηση, 
Ευστράτιος Συράκης



XPEOΣ ZΩHΣ 
I 45 I

MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

επιστολές
προσωπικά μου «θέλω», όχι μόνο 
ως επιστήμονας, αλλά κυρίως ως 
άνθρωπος. Βαθύτατα ευχαριστώ την 
ίδια και όλη την ομάδα της για όλη 
την προσπάθεια που έκαναν και για 
το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ και τη 
Διοίκηση του νοσοκομείου, γιατί η 
επιλογή του προσωπικού είναι δική 
τους ευθύνη. Ίσως τα λόγια να είναι 
φτωχά για να εκφράσουν αυτά που 
νιώθω, γιατί η ευγνωμοσύνη μου 
είναι πολύ μεγαλύτερη.
Ευχαριστώ
Με εκτίμηση,
Ιωάννα Γκολόη  

Προς: Υπουργείο Υγείας - 
Γραφείο Υπουργού 
Κοιν. : Πρόεδρο Νοσοκομείου Πα-
παγεωργίου, Διεύθυνση Ποιοτικού 
Ελέγχου, Γ΄ Παθολογική Κλινική, 
Πνευμονολογική Κλινική, 
Καρδιολογική Κλινική
Ευχαριστήρια Επιστολή
Εξοχότατε κύριε Υπουργέ,
Η σύνταξη της παρούσας επιστολής 
υπαγορεύθηκε από λόγους καθαρά 
αναγνώρισης του ποιοτικού και 
ανθρώπινου έργου που επιτελούν 
ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό 
στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου που 
σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνει τα 
όρια του καλώς νοουμένου καθήκο-
ντος.
Η υπόθεση αφορά στον τρόπο 
αντιμετώπισης και τις φροντίδες που 
δέχθηκε από της εισαγωγής της στο 
εν λόγω Νοσοκομείο, η κουνιάδα μου 
Παρασκευή Καραφουλίδου, ετών 48, 
με υψηλό πυρετό που επέμενε και 
πρηξίματα στα άκρα, συνοδευόμενα 
από πόνους, η οποία αρχικά είχε 
παρακολουθηθεί από ιατρούς του 
Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολε-
μαΐδας. 
Η εισαγωγή της έγινε στη Γ΄ Πανε-
πιστημιακή Παθολογική Κλινική και 
κατά διαστήματα φιλοξενήθηκε στην 
Πνευμονολογική και την Καρδιολογι-
κή Κλινική. 
Θέλω, κύριε Υπουργέ, να εξάρω, 
χωρίς ίχνος υπερβολής τις άοκνες 
και φιλότιμες προσπάθειες όλου του 
προσωπικού του ως άνω νοσοκομείου 
(Διευθυντών, Ιατρών –ειδικευομένων, 
Προϊσταμένων- αδελφών νοσηλευ-
τών), ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο 
δυνατό για τη βαρέως ασθενούσα 
συγγενή μας και, πιστέψτε με, αυτό 
επετεύχθη στον υπερθετικό βαθμό.

Αυτά που σας αναφέρω και περι-
γράφω δεν είναι σχήμα λόγου, είναι 
ένα πραγματικό και αναμφισβήτητο 
γεγονός.
Ίσως, κύριε Υπουργέ, να αδικώ την 
πραγματικότητα, η οποία έχει ένα 
ελάττωμα, το ότι υπάρχει. 
Η Ιατρική μόνο με τα ομαδικά αθλή-
ματα μπορεί να παρεμβληθεί, εσείς το 
γνωρίζετε καλύτερα παντός άλλου, 
τα οποία μας διδάσκουν – δείχνουν 
πως πρέπει να αγωνιζόμαστε μαζί. 
Αυτό αποδείχθηκε περίτρανα κατά τη 
διάρκεια της νοσηλείας της.
Οι γιατροί αυτοί επιβεβαιώνουν το «ο 
γιατρός υπηρετεί τους ανθρώπους, 
χωρίς να είναι υπηρέτης». Λίγοι 
λειτουργοί έχουν αυτό το προνόμιο. 
Επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά, ότι 
ξέρουν να εκτιμούν καταστάσεις και 
να είναι αρωγοί και συμπαραστάτες 
στον ανθρώπινο πόνο, όταν οι περι-
στάσεις και οι συνθήκες το απαιτούν.
Απλά, η εκπλήρωση του καθήκοντος 
είναι το χρέος κάθε λειτουργού. Ας 
μη μας διαφεύγει δε, πως είμαστε οι 
πράξεις μας. 
Το ενδιαφέρον όλου του προσωπικού 
δεν ήταν μόνο ανθρώπινο, αλλά και 
συγκινητικό πολλές φορές, αν λάβου-
με υπόψη τις ελλείψεις σε προσωπικό  
και τα σοβαρά περιστατικά που 
καλούνται να αντιμετωπίσουν.
Δράττομαι της ευκαιρίας να ευχηθώ 
δυο πράγματα: Υγεία και έμπνευση!
Υγεία για να κάνουν πράγματα και 
έμπνευση για να κάνουν ωραία πράγ-
ματα στο μέλλον.
Θα ήταν παράλειψή μου, ίσως και 
ατόπημα, αν δεν αναφερόμουν και 
στους συντελεστές του έργου που 
επετεύχθη με τον κίνδυνο να αδική-
σω άλλους. 
Από την Παθολογική Κλινική, την 
Διευθύντρια Στ. Δούμα, την Επίκουρη 
καθηγήτρια Ε. Γκαλιαγκούση, τον 
Επιμελητή Κ. Τάσιο, τον Επιμελητή Α. 
Λαζαρίδη, και τον Ειδικευόμενο Ιατρό 
Φ. Αρουτσίδη. Από την Πνευμονολο-
γική Κλινική τον Προϊστάμενο κο Τρ. 
Παπαδόπουλο και την αναπλ. Προϊ-
σταμένη Στ. Μιχαλοπούλου. Από την 
Καρδιολογική Κλινική τον Επιμελητή 
Α΄  Β. Σαχπεκίδη και τον Ειδικευόμενο 
Ιατρό Σ. Σωτηρίου.  
Σας εύχομαι  πνευματική, ηθική και 
επιστημονική τελειοποίηση, παρά-
γοντες βασικοί για την εκτέλεση 
Υψηλών Υπουργημάτων. 
Εξοχότατε κύριε Υπουργέ, δεχθείτε 
παρακαλώ τη διαβεβαίωση των αισθη-

μάτων βαθύτατου σεβασμού με τα 
οποία διατελώ. 
Μετά βαθύτατου σεβασμού 
Δημήτριος Μουμτζής
Αντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α.

Προς Νευρολογική Κλινική, Γραφείο 
Τύπου, Διεύθυνση Ποιότητας Γ.Ν. 
Παπαγεωργίου
Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου έκλει-
σε 20 χρόνια. Χαίρομαι που υπάρχει 
στη χώρα μας ένα τέτοιο νοσοκο-
μείο φιλικό στον ασθενή και τους 
επισκέπτες. Λυπάμαι που εδώ και 20 
χρόνια είναι το μοναδικό. Θέλω να 
ευχαριστήσω τους εθελοντές της 
Αντηρίδας για το έργο τους και τη 
βοήθειά τους.  Νοσηλεύτηκα στη 
Νευρολογική Κλινική και ένοιωσα 
αγάπη, στοργή και φροντίδα από 
τους γιατρούς της κλινικής, τις 
νοσηλεύτριες, τους τραπεζοκόμους 
και τις καθαρίστριες. Θέλω να ευχα-
ριστήσω ιδιαίτερα τη Διευθύντρια της 
κλινικής, κα Γεωργία Δερετζή, τον 
Επιμελητή Β,΄ κ. Γεώργιο Καραφυλέ, 
τη γιατρό κ. Σοφία Σκάπαρη και τον 
ψυχολόγο της κλινικής. Ευχαριστώ 
για ό,τι κάνετε! Ευχαριστώ που υπάρ-
χετε! Εύχομαι εκεί έξω να υπάρχουν 
και άλλοι σαν εσάς! Συνεχίστε το 
έργο σας! Ευχαριστώ.
Ιωάννα Εμμανουήλ
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Νεφρολογικο 
ΤμΗμα
Διευθύντρια: 
ΔΩΡΟΘΕΑ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
•  Νεφρολογικό
•  Μονάδα Εξωνεφρικής 

Κάθαρσης
•  Μονάδα Περιτοναϊκής 

Κάθαρσης

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

ακΤιΝο-
ΘεραΠευΤικο 
ΤμHμα
Διευθυντής: 
BΑσIΛΕιΟσ 
ΓιΑννΟΥζAκΟσ
•  Γενικό Ακτινοθεραπείας

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

Ογκολογίας

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

ΔιαΒΗΤολογικο 
ΤμΗμα
Yπεύθυνη: 
ΓΛΥκΕΡIΑ τζΑτζAΓΟΥ

εΝΔοκριΝολογικο 
ΤμΗμα
Yπεύθυνη: 
ΕΥΑνΘιΑ τσιΟτσιΑ  

γασΤρεΝΤερολογικο 
και ΗΠαΤολογικO
Υπεύθυνος: 
AΘΑνAσιΟσ κΑΛΑμΠAκΑσ 

ρευμαΤολογικO
Yπεύθυνη: 
BΑσιΛικH ΓΑΛΑνΟΠΟΥΛΟΥ

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

καταγραφής της 
 Αρτηριακής Πίεσης
• Υπέρτασης μικρών και 

μεγάλων αγγείων

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

στικότητα
• Λοιμώξεις - Διάμεσα 

νοσήματα
• Εργαστήριο αναπνευστι-

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

κεια

Δ’ ΠαιΔιαΤρικΗ 
κλιΝικH αΠΘ
Διευθυντής: 
AΘΑνAσιΟσ ΕΥΑΓΓΕΛIΟΥ
•  Παιδοανοσολογικό
• Παιδογαστρεντερολογικό 
 & Διατροφής
• Παιδοενδοκρινολογικό
• Παιδοδιαβητολογικό
• Τεστ Ιδρώτα
• Παιδοκαρδιολογικό
• Κυστικής Ίνωσης
• Μεταβολικών 
 Νοσημάτων - Αυτισμού
• Παιδονευρολογικό
• Παιδονεφρολογικό
• Γενικό Παιδιατρικό
• Παιδοαιματολογικό  
• Εφηβικής Ιατρικής 
• Οζώδους Σκλήρυνσης

καρΔιολογικH 
κλιΝικΗ / 
σΤεφαΝιαIα 
μοΝAΔα
Διευθυντής: 
ιΩAννησ στΥΛιAΔησ
•  Αγγειοπλαστικών
• Καρδιακής 
 Ανεπάρκειας -
 Αγγειοπλαστικής
• Συνταγογράφησης 
 Φαρμάκων
• Πνευμονικής Υπέρτασης
• Διοισοφάγειο υπερηχο-

καρδιογράφημα ή υπερη-
χογραφία

• Έλεγχος Βηματοδότη
• Στεφανιογραφίες

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

δωτών

Β’ ΝεογΝολογικΗ 
κλιΝικΗ αΠΘ
Διευθύντρια: 
ΕΛισΑβΕτ ΔιΑμΑντη
•  Γενικό Νεογνολογικό

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

Β’ ουρολογικΗ 
κλιΝικH αΠΘ
Διευθυντής:
κΩνστΑντινΟσ 
ΧΑτζημΟΥΡΑτιΔησ
• Σεξουαλικής & 
 Αναπαραγωγικής Υγείας
• Βιοψίας Προστάτη
• Εξωγεννητικών Οργάνων
• Ουρολογικοογκολογικό
• Ουρολογικό
• Ανδρικής Ακράτειας
• Κυστεοσκοπήσεων
• Γυναικολογικής 
 Ουρολογίας
• Νευροουρολογικό
• Μικροεπεμβάσεων

καρΔιοχειρουργικH 
κλιΝικH
Διευθυντής:
ΘΩμAσ μΑΡIνΟσ
• Γενικό 
 Καρδιοθωρακο-
 χειρουργικό

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

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

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

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

κλιΝικH 
ΠλασΤικHσ 
χειρουργικHσ 
αΠΘ
Διευθύντρια:
ΕΥτΕΡΠη ΔΕμιΡη
•  Αποκατάστασης μαστού
• Βαριατρικής
• Δυσπλασίας
• Μελανώματος
• Μικρωτίας και παθ. 
 του ωτικού πτερυγίου
• Όγκων τραχήλου
• Παθήσεων Χεριού
• Λεμφοιδημάτων
• Γενικό Πλαστικής 
 Χειρουργικής
• Kρανιοπροσώπου
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αΝαισΘΗσιολογικο 
ΤμHμα 
Διευθύντρια:
EΥΑΓΓΕΛιΑ 
ΓκΟΥτζιΟμητΡΟΥ
• Γενικό 
 Αναισθησιολογικό

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

κείας Αναπαραγωγής
• Οικογενειακού Προγραμ-

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

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

Γυναικολογίας
• Προληπτικός Έλεγχος 

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

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

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

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

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

Σπονδυλικής κάκωσης

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

Παθήσεις - Σχιστίες 
προσώπου

• Παιδοουροποιογεννητι-
κού Συστήματος

• Νεογνολογικό
•  Κυστεογραφιών

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

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

μικροεΠεμΒασεισ
• Μικροεπεμβάσεις

ΝευροχειρουργικΗ 
κλιΝικH
Διευθύντρια: 
κΑΛΛιOΠη τσΟΛEκΑ
•  Νευροχειρουργικό

οΔοΝΤιαΤρικο 
ΤμΗμα
Διευθυντής: 
ΔημητΡιΟσ μΠΟΥΓΑσ
•  Οδοντιατρικό

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

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

Εφήβων- Παιδιών
• Ψυχοδυναμικής 
 Ψυχοθεραπείας
• Γνωστικής Συμπεριφορι-

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

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

εργασΤHριο 
αΝοσολογIασ - 
ισΤοσυμΒαΤοΤΗΤασ
Διευθύντρια: 
AνΑστΑσιΑ ΓιΑννΑκΟΥ
•  Γενικό Ανοσολογίας

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

ΠαΘολογοαΝαΤο-
μικO εργασΤHριο
Διευθυντής:
ιΩAννησ ΕΥστΡΑτIΟΥ
•  Γενικό 
 Παθολογοανατομικό

κυΤΤαρολογικO 
εργασΤHριο
•  Γενικό Κυτταρολογικό

ακΤιΝοΔιαγΝΩσΤικο 
εργασΤΗριο
Διευθυντής:  
ιΩAννησ TσιτΟΥΡIΔησ 
•  Εργαστήριο Αξονικού 
 Τομογράφου
• Εργαστήριο Μαγνητικού 
 Τομογράφου
• Μέτρησης Οστικής 

Πυκνότητας
• Υπερήχου Μαστού
• Εργαστήριο 
 Μαστογράφου
• Υπερήχου TRIPLEX
• Υπερήχου

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

ΤμHμα 
φυσικοΘεραΠεIασ
Yπεύθυνος:
EΥστΡAτιΟσ ζΑΧΑΡAκησ

 

ΔιαιΤολογικο
ΤμΗμα
Yπεύθυνες:
AνΑστΑσIΑ 
ΑνΑστΑσιAΔΟΥ-
ΕιΡHνη κΑτσΑνIκΑ



MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

Επιμέλεια: Ιωάννης Ευστρατίου
Διευθυντής Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1) Πλατεία του Πεκίνου που θυμίζει 

αιματοβαμμένη εξέγερση του 
1989

2) α) Το μικρό του πρωθυπουργού 
της Ουγγαρίας κατά την εξέγερ-
ση του 1956

β) Άφωνο γούπατο (αντίστρ.)
3) … Μπακς, η ομάδα του Γιάννη 

Αντετοκούμπο
4) α) Νεκρό χωρίς αρχή και τέλος
β) …Ταφάρι, τίτλος του Αιθίοπα 

αυτοκράτορα Χαϊλε Σελασιέ
5) Έχει και η φωνή το δικό της 

(γενική)
6) α) Αρχικά ελληνικής τρομοκρατι-

κής οργάνωσης
β) Ραγδαία βροχή (αντίστρ.)
7) α) Συντομογραφία αμερικανικής 

μεγαλούπολης 
β) Σύμφωνα ταχείας δράσεως
γ) Υποθετικός σύνδεσμος
8) α) Αρχικά ευρωπαϊκού οργανι-

σμού
β) Το μικρό Γερμανού προπονητή 

της εθνικής Ελλάδας ποδο-
σφαίρου

9) α) Άφωνη Σάρα
β) Γάλλος άστεγος

ΚΑΘΕΤΑ
1) Χαρακτηρίζεται έτσι και το ΚΚΕ 

σε σύνθημά του (αρσεν.)
2) α) Μισό αγρίμι 
β) Γάλλος ποιητής στον Γράμμο 

του 1949
3) Τραγουδίστρια του νέου 

κύματος 
4) α) … Γιώτα… Σύγχρονη τραγου-

δίστρια
β) Αμερικανός ηθοποιός (1916 - 

2003)
5) Ρωσική οικογένεια ευγενών 

με συμμετοχή στην ελληνική 
εξέγερση του 1770

6) α) Πρόθεμα γάλλων ευγενών 
β) υγρά σύμφωνα
γ) λευκή ισοπαλία
7) Χιονοδρομικό κέντρο της 

Βουλγαρίας
8) Αντιμετωπίζονται από πλαστι-

κούς χειρουργούς σε ειδικά 
κέντρα

9) α) Λεπτή κλωστή (καθ.)
β) Όνομα δρομέων μεγάλων 

αποστάσεων από την Κένυα 
(αντίστρ.)

Η ΛΥΣΗ  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1) ΤΙΑΝΑΝΜΕΝ, 2) ΙΜΡΕ, ΤΠΓ, 3) ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ, 4) ΕΚΡ, ΡΑΣ, 5) 
ΜΕΤΑΛΛΟΥ, 6) ΕΛΑ, ΟΡΒΜΟ, 7) ΝΥ, ΠΦ, ΕΑΝ, 8) ΟΑΣΕ, ΟΤΤΟ, 9) ΣΡ, ΚΛΟΣΑΡ
ΚΑΘΕΤΑ 1) ΤΙΜΗΜΕΝΟΣ, 2) ΙΜΙ, ΕΛΥΑΡ, 3) ΑΡΛΕΤΑ, 4) ΝΕΓΚΑ, ΠΕΚ, 5) ΟΡΛΟΦ, 6) 
ΝΤΥ, ΛΡ, OO, 7) ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ, 8) ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ, 9) ΙΣ, ΟΝΟΡ 

σταυρόλεξο

Συνεδριακό Kέντρο του Νοσοκομείου

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

1 Αμφιθέατρο 
χωρητικότητας 

325 ατόμων

1 Αίθουσα 
Διδασκαλίας 

50 ατόμων

2 Αίθουσες 
Διδασκαλίας 

25 ατόμων

10 Αίθουσες 
Συνεδριάσεων 
Κλινικών 

20 ατόμων

1 Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο 

με μοναδικό κτιριακό σχεδιασμό, άρτια 
επιστημονική και υλικοτεχνική υποδομή

Δυνατότητα 

on line 
σύνδεσης του 
Αμφιθεάτρου 

με τα χειρουργεία 
με σκοπό 

την παροχή 
εξειδικευμένης

 ενημέρωσης 
τελευταίας 

τεχνολογίας.



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

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

P	 Αυτόνομες	κτιριακές	
εγκαταστάσεις	

P	 Άδεια	λειτουργίας	από	
την	Περιφέρεια	Κεντρικής	
Μακεδονίας	ως	εγκεκριμένη	
“Εγκατάσταση	Εκτροφής,	
Προμήθειας	και	Χρήσης”

P	 Εναρμονισμένο	με	την	
Κοινοτική	Οδηγία	

 2010/63/EEC

P	 Αυτόνομοι	χώροι	γραφείων

P	 Χώροι	για	προφορικές	
παρουσιάσεις	(ομιλίες)	

	 σε	μικρές	εκπαιδευτικές	
ομάδες

P	 Ηλεκτρονικός	και	
οπτικοακουστικός	
εξοπλισμός	(μετά	από	
συνεννόηση)

P	 Πρόσβαση	στο	Internet	
(ασύρματη	και	ενσύρματη)

P	 Αποδυτήρια	ανδρών/
γυναικών	με	ατομικούς	
χώρους	φύλαξης	
προσωπικών	αντικειμένων	
και	ντουζιέρες	

P	 Οργανωμένες	αίθουσες	
χειρουργείων	με	τέσσερις	
αυτόνομες	χειρουργικές	
έδρες

P	 Σύγχρονα	μικροσκόπια	
χειρουργείου	και	λοιπός	
χειρουργικός	εξοπλισμός

P	 Σύγχρονα	μηχανήματα	
χορήγησης	εισπνευστικής	
αναισθησίας

P	 Τέσσερις	μικρότερες	
αίθουσες	για	εργαστηριακή,	
ερευνητική	ή	υποστηρικτική	
χρήση

P	 Εγκεκριμένη	από	την	
Περιφέρεια	Κεντρικής	
Μακεδονίας	Επιτροπή	
Αξιολόγησης	Πρωτοκόλλων

P	 Επαρκής		χώρος	για	coffee	
breaks,	catering,	παράθεση	
δεξιώσεων	και	τοποθέτησης	
stand

P	 Πλήρης	κλιματιστική	και	
ηχομονωτική	κάλυψη

P	 Σύστημα	πυρασφάλειας/	
πυρανίχνευσης

P	 Αυτόνομος	χώρος	
στάθμευσης

Υπεύθυνη,
Xρυσάνθη	Μπεκιάρη,

Κτηνίατρος,	Διδάκτωρ	Κτηνιατρικής	ΑΠΘ

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

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βασίλειος 
Παπάς
Πρόεδρος

Ευαγγελία 
Σταυροπούλου
Διευθύντρια 
Οικονομικής 
Υπηρεσίας

Γρηγόριος 
Σοφιαλίδης
Διευθυντής  
Τεχνικής 
Υπηρεσίας

Δημήτριος
Ματάμης
Διευθυντής 
Ιατρικής 
Υπηρεσίας

Κωνσταντίνος 
Εμμανουηλίδης 
Γενικός 
Διευθυντής 

Μαρία 
Παπαθεοδώρου
Διευθύντρια 
Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας

Λιάνα 
Μιχαηλίδου
Διευθύντρια
Υπηρεσίας
Ελέγχου Ποιότητας

Κλαίρη 
Χαριζάνη 
Διευθύντρια 
Διοικητικής
Υπηρεσίας

Γρηγόριος 
Γκριμπίζης
Πρόεδρος 
Επιστημονικού
Συμβουλίου

Βασίλης 
Δασκαλάκης
Διευθυντής  
Υπηρεσίας
Πληροφορικής

Δημήτριος  
Γαλανάκης
Διευθυντής 
Φαρμακείου

Μιχαήλ 
Καραβιώτης
Μέλος 

Θεόδωρος
Αγοραστός
Μέλος

Aνδρέας 
Ρεβάνογλου
Μέλος



www.papageorgiou-hospital.gr

 χρέος 
ζωής

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

Τ50

ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ CURIE 
Για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών  

ΡΟΜΠΟΤ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΚΑΙ ΑΥΤΙΣΜΟ  
Καινοτόμο πρόγραμμα παρέμβασης

ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 
ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ  
Πρωτοποριακές επεμβάσεις στην Πανεπιστημιακή 
Ορθοπαιδική Κλινική

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ   
Με αφορμή τα 20 χρόνια από την έναρξη 
λειτουργίας του Νοσοκομείου  


