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editorial
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

30 περίπου χρόνια πριν, ξεκινήσαμε 

μια χούφτα άνθρωποι χωρίς όλοι να 

έχουμε  ιδιαίτερες γνώσεις για τον 

τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας 

των σύγχρονων νοσηλευτικών ιδρυ-

μάτων, είχαμε όμως οράματα. Το 

όραμα και οι επιθυμίες των Δωρητών 

Νίκου και Λεωνίδα Παπαγεωργίου, 

που έγινε και στόχος όλων μας, ήταν 

να φτιάξουμε το καλύτερο Νοσοκο-

μείο στην Ελλάδα και ένα από τα κα-

λύτερα της Ευρώπης. 

Έτσι ξεκινήσαμε μια ομάδα τεχνο-

κρατών και ιατρών και επισκεφθή-

καμε τα πιο σύγχρονα Νοσοκομεία 

των Ευρωπαϊκών χωρών. Διαπιστώ-

σαμε πως δεν ήταν μόνο ο σύγχρο-

νος ιατροτεχνικός εξοπλισμός και οι 

άρτιες κτιριακές εγκαταστάσεις που 

διαφέρανε από τα δικά μας Νοσο-

κομεία. Η πιο σημαντική διαφορά, 

δυστυχώς, ήταν η νοοτροπία και 

επαγγελματική συμπεριφορά των ερ-

γαζόμενων.  

Εφαρμόζονταν, βέβαια, πολύ πιο 

προχωρημένες και ευέλικτες πρακτι-

κές που εμφανίζονται δειλά – δειλά 

και στη χώρα μας, χωρίς, ωστόσο, 

να έχουμε φθάσει στο επιθυμητό 

αποτέλεσμα. 

Σήμερα που γιορτάζουμε τα 20 χρό-

νια της ανοδικής πορείας του Νοσο-

κομείου μας, είναι η κατάλληλη συ-

γκυρία ώστε το Υπουργείο Υγείας να 

δώσει τη δυνατότητα στο Παπαγεωρ-

γίου να υιοθετήσει λύσεις και πρακτι-

κές, που εφαρμόζονται με επιτυχία 

εδώ και χρόνια στα περισσότερα αξι-

όλογα Νοσοκομεία της Ευρώπης με 

άριστα αποτελέσματα. 

Λύσεις που θα μπορούσαν να εφαρ-

μοστούν πιλοτικά και αφού γίνουν οι 

ανάλογες παραμετροποιήσεις στα 

δεδομένα της χώρας μας.

Οι εργαζόμενοι όλων των βαθμίδων 

και όλων των ειδικοτήτων, που είναι 

οι βασικοί συντελεστές της καλής 

πορείας του Νοσοκομείου μας, απέ-

δείξαν όλα αυτά τα χρόνια πως Δη-

μόσιο Νοσοκομείο και ποιότητα δεν 

είναι έννοιες ασύμβατες. 

Αυτό που λείπει είναι η γνώση, που 

είναι εύκολο να αποκτηθεί, και η 

βούληση που είναι και το σημαντικό-

τερο. 

Το Παπαγεωργίου έχει όλες τις δυ-

νατότητες και τις προοπτικές να δεί-

ξει τους δρόμους εφ’ όσον του δο-

θεί η δυνατότητα.

Οι καιροί ου μενετοί!
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Με λαμπρότητα και σε κλίμα συγκίνησης 
έγινε η υποδοχή του Οικουμενικού Πατρι-
άρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος επι-
σκέφτηκε το Νοσοκομείο την Παρασκευή 
18 Οκτωβρίου και τέλεσε τα εγκαίνια της 
εικαστικής συλλογής του Ευθύμιου Βαρ-
λάμη με θέμα «Άγιος Λουκάς ο ιατρός. 
Τέχνη - πίστη - θεραπεία». 
Τον Παναγιώτατο υποδέχθηκαν ο δωρη-
τής και ιδρυτής του Νοσοκομείου Νίκος 
Παπαγεωργίου, η Διοίκηση, οι εργαζόμε-
νοι, εκπρόσωποι της πολιτικής και πολι-
τειακής ηγεσίας και πλήθος κόσμου. Σε 
ειδική τελετή στο αμφιθέατρο του Νοσο-
κομείου, ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως 
και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας καλω-
σορίζοντας τον Οικουμενικό Πατριάρχη, 
ανέφερε ότι το Νοσοκομείο, με την υπο-
δειγματική του λειτουργία, έχει καταστεί 
ένα από τα σημαντικότερα νοσηλευτικά 
ιδρύματα της χώρας. Ο κ. Βαρνάβας πρό-
σθεσε ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να είναι 
υπερήφανη για το Νοσοκομείο, το οποίο 
κατασκευάστηκε και λειτουργεί χάρη στη 
δωρεά των αδελφών Παπαγεωργίου. Πα-
ράλληλα, τόνισε ότι αποτελεί ευτύχημα 

το γεγονός ότι την ευεργετική παράδοση 
των δωρητών του Νοσοκομείου συνεχί-
ζουν οι διάδοχοι της οικογένειας Παπα-
γεωργίου.  
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευλόγησε 
τους παρευρισκόμενους και τόνισε ότι 
από το Φανάρι, τη δεξαμενή συναισθημά-
των, δακρύων, χαράς και λύπης, μετέβη 
στο Νοσοκομείο για να συμπαρασταθεί 
στους ασθενείς, να τους δώσει κουράγιο 
και αισιοδοξία, να μην χάνουν την πίστη 
και το θάρρος τους, να σταθεί στο προ-
σκεφάλι τους. Ο Παναγιώτατος συνεχάρη 
τη Διοίκηση και το σύνολο των εργαζομέ-
νων του Νοσοκομείου, χαρακτηρίζοντάς 
τους ως αφανείς ήρωες και τους ευλόγη-
σε για το έργο που παρέχουν, λέγοντας 
χαρακτηριστικά: «Είμαστε ευγνώμονες 
προς τους ιατρούς, τους νοσηλευτές και 
το διοικητικό προσωπικό του Νοσοκο-
μείου για το ιατρικό και κοινωνικό έργο 
τους». Παράλληλα, παρομοίωσε το Νο-
σοκομείο Παπαγεωργίου με σπόγγο που 
σπογγίζει τα δάκρυα του πόνου, αλλά και 
της χαράς. Ολοκληρώνοντας τον λόγο 
του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευχή-

θηκε, με αφορμή τη συμπλήρωση των 20 
χρόνων λειτουργίας του Νοσοκομείου, να 
είναι πολλά τα έτη του και «αν και Νοσοκο-
μείο, πάντα με υγεία». 
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου 
κ. Βασίλης Παπάς, καλωσορίζοντας τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη, τον ευχαρίστη-
σε που επισκέφτηκε για δεύτερη φορά το 
Νοσοκομείο, τονίζοντας ότι εισακούστη-
καν οι ευχές του για την καλή πορεία του 
νοσηλευτικού ιδρύματος κατά την πρώτη 
του επίσκεψη το 2013. «Με τη σημερινή 
εκδήλωση στοχεύουμε να ανοίξουμε έναν 
ευρύτερο και γόνιμο διάλογο με θέμα την 
ιατρική, το θρησκευτικό αίσθημα, την τέ-
χνη και την ίαση, καθώς και τις αμφίδρο-
μες διαδρομές», υπογράμμισε ο κ. Παπάς 
και ευχήθηκε η εκδήλωση να γίνει απαρχή 
μιας νέας θεώρησης των πραγμάτων για 
τη δημιουργία μιας πιο φιλάνθρωπης κοι-
νωνίας όπου θα πρυτανεύει, όπως διακή-
ρυττε και ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη. 
Η χήρα του Ευθύμιου Βαρλάμη, κ. Χάιντε 
Βαρλάμη, τόνισε ότι η έκθεση αποτελεί 
μεγάλη τιμή και προσέφερε στο κ. Βαρ-
θολομαίο ένα ζωγραφισμένο πιάτο και 
γλυκά. Επίσης, εικόνα των 20 Αγίων Αναρ-
γύρων προσέφερε στον Οικουμενικό Πα-
τριάρχη ο Νίκος Παπαγεωργίου, ιδρυτής 
και δωρητής του Νοσοκομείου. Μετά τα 
εγκαίνια της έκθεσης, ο Οικουμενικός Πα-
τριάρχης επισκέφτηκε την Παιδοχειρουρ-
γική Κλινική, όπου συνομίλησε με μικρούς 
ασθενείς, τους προσέφερε εικονίτσες και 
ευχήθηκε «Καλή ανάρρωση». Η έκθεση 
ζωγραφικής φιλοξενήθηκε στον χώρο 
υποδοχής, από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 
15 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της συμπλή-
ρωσης των 20 χρόνων λειτουργίας του 
Νοσοκομείου και ήταν καθημερινά επι-
σκέψιμη για το φιλότεχνο κοινό. Σκοπός 
της έκθεσης του σπουδαίου Έλληνα της 
διασποράς ήταν η συμπαράσταση όλων 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος 
επισκέφτηκε το Νοσοκομείο και εγκαινίασε 

την εικαστική έκθεση Βαρλάμη
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όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας 
και φιλοδοξία της να περάσει το μήνυμα 
πως όποιος πιστεύει, μπορεί να κάνει τα 
πάντα.
Με αφορμή τη διοργάνωση της έκθεσης, 
που τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και 
Θράκης), πραγματοποιήθηκε συνέντευ-
ξη Τύπου στο Διοικητήριο, παρουσία του 
υφυπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου 
Καράογλου, του Προέδρου του Δ.Σ. του 
Νοσοκομείου κ. Βασίλη Παπά, της Διευ-
θύντριας της Νευρολογικής Κλινικής και 
Προέδρου του Συλλόγου Φίλων Νοσοκο-
μείου «Η Αντηρίδα» κ. Γεωργίας Δερετζή, 
του Πρύτανη του ΑΠΘ, καθηγητή κ. Νίκου 
Παπαϊωάννου, του Προέδρου του Ιατρι-
κού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κ. Νικόλα-
ου Νίτσα και του μέλους του Πειραματι-
κού Εργαστηρίου Βεργίνας κ. Παύλου 
Τροχόπουλου.
«Η δημιουργία του Τομέα Εικαστικών Πα-
ρεμβάσεων και Εφαρμογών που λειτουρ-
γεί εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος, 
έχει ως γνώμονα το συγκεκριμένο νοσο-
κομείο να μην παραπέμπει στον ιδρυμα-
τικό χαρακτήρα που συναντά κανείς συ-
νήθως σε αντίστοιχους χώρους», τόνισε 
στην τοποθέτησή του ο κ. Παπάς, ενώ η κ. 

Δερετζή σημείωσε ότι αποτελεί ιδιαίτερη 
ευλογία για την «Αντηρίδα» να είναι συν-
διοργανωτής στην έκθεση και πρόσθεσε: 
«Ο Άγιος Λουκάς προσφέρεται και προ-
σφέρει χωρίς όρια και όρους. Προσφέρε-
ται και προσφέρει μια ηχηρή μαρτυρία σε 
όλους εμάς να βγούμε από την ιδιοτέλειά 
μας και διαμηνύει απερίφραστα ότι μόνο 
αυτός που αγαπά τον Θεό και τους αν-
θρώπους μπορεί να ζει αιώνια».  

“... Με τη σημερινή 
εκδήλωση 

στοχεύουμε να 
ανοίξουμε έναν 

ευρύτερο και 
γόνιμο διάλογο με 
θέμα την ιατρική, 

το θρησκευτικό 
αίσθημα, την τέχνη 
και την ίαση, καθώς 
και τις αμφίδρομες 

διαδρομές...”
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Αξέχαστη θα μείνει και η φετινή γιορτή για 
τα παιδιά των εργαζόμενων του Νοσοκο-
μείου, που πραγματοποιήθηκε στο στο-
λισμένο κεντρικό σαλόνι, το Σάββατο 14 
Δεκεμβρίου. Η μαγεία των Χριστουγέν-
νων ζωντάνεψε στη διάρκεια της γιορτής, 
με επίτιμο καλεσμένο τον πολυαγαπημέ-
νο φίλο των παιδιών, τον Άγιο Βασίλη, ο 
οποίος φωτογραφήθηκε με τα παιδιά επά-
νω στο εντυπωσιακό του έλκηθρο. 
Μικρά και μεγάλα παιδιά περιηγήθηκαν 
στις δημιουργικές γωνιές, απόλαυσαν 
κάθε στιγμή της γιορτής και μετά από 
πολύ παιχνίδι και αρκετές εκπλήξεις απο-
χώρησαν με χαμόγελα ζωγραφισμένα 

στα πρόσωπα, παίρνοντας μαζί τους από 
ένα δώρο και τις εντυπωσιακές χριστου-
γεννιάτικες κατασκευές που έφτιαξαν στα 
εργαστήρια πλαστελίνης και κατασκευών.
Στη γωνιά facepainting, τα σκανδαλιάρικα 
ξωτικά χρωμάτιζαν τα προσωπάκια των 
παιδιών με γιορτινές ζωγραφιές, ενώ στα 
τραπεζάκια του Παιδικού Σταθμού του 
Νοσοκομείου, με την καθοδήγηση των 
εκπαιδευτικών, τα παιδιά ξεδίπλωσαν τη 
δημιουργικότητά τους κατασκευάζοντας 
χριστουγεννιάτικα στολίδια και ζωγραφί-
ζοντας. Tα ξωτικά των Χριστουγέννων πα-
ρέσυραν τα παιδιά στο μαγικό πνεύμα των 
ημερών και τα ενθάρρυναν να συμμετέ-

Αξέχαστη η χριστουγεννιάτικη γιορτή 
για τα παιδιά των εργαζόμενων

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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χουν σε πολλές δραστηριότητες. Το ενδι-
αφέρον τους προσέλκυσαν ένα  γιγάντιο  
«φιδάκι» και ένα τεράστιο jenga, ενώ φα-
νταχτερές κούκλες περίμεναν τα παιδιά 
για να τις ντύσουν με ρούχα και αξεσου-
άρ. Ένα  φουσκωτό κάστρο για ατελείωτα 
χοροπηδητά, ένας χριστουγεννιάτικος 
τοίχος απόδρασης, ένα διαδραστικό παι-
χνίδι γρίφων, μαζί με πολλές ακόμη δρα-
στηριότητες απογείωσαν τη διάθεση των 
μικρών προσκεκλημένων. 
Κατά την εκδήλωση πέρα από τα δώρα 
υπήρχε προσφορά εορταστικού  γεύ-
ματος στα παιδιά και χριστουγεννιάτικα 

εδέσματα διαθέσιμα για όλους. Τόσο η 
εκδήλωση, όσο και τα δώρα, όπως κάθε 
χρόνο, ήταν ευγενική χορηγία του Ιδρύ-
ματος Παπαγεωργίου. Οι εθελοντές και 
τα μέλη του Συλλόγου Φίλων του Νοσο-
κομείου «Η Αντηρίδα» στήριξαν την δι-
οργάνωση και συνέβαλαν στην επιτυχία 
της. Ιδιαίτερες ευχαριστίες για τη συμ-
βολή τους στη χριστουγεννιάτικη γιορτή 
στην εταιρεία σίτισης Αφοί Κομπατσιάρη 
ΑΕ, την ένωση εταιρειών ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε. – 
iPiROTiki Facility Services S.A., την εται-
ρεία φύλαξης Mega Sprint Guard και την 
Τράπεζα Πειραιώς.

“... Η μαγεία των Χριστουγέννων ζωντάνεψε στη διάρκεια της γιορτής, 
με επίτιμο καλεσμένο τον πολυαγαπημένο φίλο των παιδιών, τον Άγιο Βασίλη...”
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Το Νοσοκομείο βραβεύτηκε για το σύνολο 

των υποψηφιοτήτων που κατέθεσε με δύο 

χρυσά, δυο ασημένια και ένα χάλκινο βρα-

βείο, που απονεμήθηκαν, αντίστοιχα, στο 

Μικροβιολογικό Εργαστήριο, το Γραφείο 

Διαχείρισης Προγραμμάτων, τη Γ΄ Παθο-

λογική Κλινική ΑΠΘ, το Γραφείο Τύπου 

και Δημοσίων Σχέσεων και την ομάδα Α’ 

Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής- Β’ 

Νεογνολογικής Κλινικής ΑΠΘ- Διεύθυν-

σης Ποιοτικού Ελέγχου. 

Το Νοσοκομείο απέσπασε τις περισσότε-

ρες διακρίσεις μεταξύ των δημόσιων και 

ιδιωτικών νοσηλευτικών μονάδων στις κα-

τηγορίες της ανάπτυξης, της καινοτομίας, 

της επικοινωνίας και της ποιότητας υπηρε-

σιών. Στην τελετή απονομής, που πραγμα-

τοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου στην 

Αθήνα, παρουσία εκπροσώπων της ακα-

δημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, 

της φαρμακευτικής αγοράς, κοινωφελών 

οργανισμών και συλλόγων ασθενών, τα 

βραβεία παρέλαβαν ο Γενικός Διευθυντής 

του Νοσοκομείου Κωνσταντίνος Εμμανου-

ηλίδης, η Διευθύντρια Οικονομικής Υπηρε-

σίας Ευαγγελία Σταυροπούλου, η Συντο-

νίστρια Διευθύντρια του Βιοπαθολογικού 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πενταπλή βράβευση του Νοσοκομείου 
για καλές πρακτικές και καινοτόμες δράσεις 

ΣΤΟΝ ΘΕΣΜΟ HEAlTHcArE BusINEss AwArds 2019

Πέντε διακρίσεις κατάφερε να αποσπάσει το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 
στη διοργάνωση των Healthcare Business Awards 2019, ως επιβράβευση της 
εφαρμογής  καλών πρακτικών και καινοτόμων δράσεων στον κλάδο της υγείας.  
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– Βιοχημικού Τμήματος Βασιλική Κουλου-

ρίδα, ο Αν. Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ 

Βασίλης Κώτσης, η Υπεύθυνη του Γρα-

φείου Διαχείρισης Προγραμμάτων Μαρία 

Μπιγάκη και η Υπεύθυνη του Γραφείου Τύ-

που και Δημοσίων Σχέσεων Μαρία Λίτου.

Οι πέντε διακρίσεις 

1. Χρυσό βραβείο στο Μικροβιολογικό 
Εργαστήριο για το ολοκληρωμένο σύ-
στημα τεχνολογίας για γρήγορη ταυτο-
ποίηση μικροοργανισμών, στο πλαίσιο 
ελέγχου και περιορισμού των νοσοκο-
μειακών λοιμώξεων. 
Σε μια εποχή που οι λοιμώξεις, κυρίως σε 

νοσηλευόμενους ασθενείς, αποτελούν 

σοβαρή απειλή για την υγεία, το Μικρο-

βιολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου 

επιχειρεί την ορθή αντιμετώπισή τους 

μέσω της γρήγορης ταυτοποίησης του 

παθογόνου μικροοργανισμού που αποτε-

λεί την αιτία της λοίμωξης. Συγκεκριμένα, 

το Μικροβιολογικό Εργαστήριο είναι το 

πρώτο στον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα 

που χρησιμοποιεί ολοκληρωμένο σύστη-

μα νεότερης τεχνολογίας με εντυπωσιακά 

αποτελέσματα στον έλεγχο της μικροβι-

ακής φορείας των ασθενών, στο πλαίσιο 

ελέγχου και περιορισμού των νοσοκομει-

ακών λοιμώξεων. Αποτέλεσμα, η ταχύτητα 

στα αποτελέσματα ταυτοποίησης των πα-

θογόνων μικροοργανισμών, η ικανότητα 

ανάλυσης μεγάλου όγκου δειγμάτων και η 

ταυτοποίηση δύσκολων ή ειδικών μικροορ-

γανισμών. 

2. Χρυσό βραβείο στο Γραφείο Διαχεί-
ρισης Προγραμμάτων για τις συνεργα-
σίες για την προώθηση της έρευνας και 
της καινοτομίας, τη διατήρηση και ενί-
σχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και 
τη χρηματοδότηση προηγμένου ιατρο-
τεχνολογικού εξοπλισμού.
Το Γραφείο Διαχείρισης Προγραμμάτων, 

καινοτόμο τμήμα της Οικονομικής Υπηρε-

σίας, δημιουργήθηκε για την υποστήριξη 

των οργανωτικών αλλαγών, με στόχο την 

ανάπτυξη και βελτίωση της συνολικής από-

δοσης του Νοσοκομείου μέσω εθνικών και 

διεθνών συνεργασιών. Το 2017 πραγμα-

τοποιήθηκαν οι πρώτες συνεργασίες και 

υποβλήθηκαν προτάσεις χρηματοδότησης 

σε διακρατικά και ευρωπαϊκά προγράμμα-

τα. Το Γραφείο, μεταξύ άλλων, αναζητά 

προσκλήσεις και συνεργασίες, ενημερώ-

νει και συντονίζει κλινικές και τμήματα στην 

υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης και 

είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της 

πορείας υλοποίησης των εγκεκριμένων 

έργων. Στο portfolio του περιλαμβάνονται 

πολλά έργα σε στάδιο υλοποίησης και ανα-

μένονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης 

νέων προτάσεων που υποβλήθηκαν.

3. Ασημένιο βραβείο στη Γ΄ Παθολογι-
κή Κλινική ΑΠΘ για τον πρωτοποριακό 
δείκτη υπολογισμού της αγγειακής γή-
ρανσης.
Ομάδα της Γ΄ Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ 

στο Νοσοκομείο δημιούργησε τον πρώτο, 

σε παγκόσμιο επίπεδο, δείκτη υπολογι-

σμού της αγγειακής γήρανσης. Με την 

εφαρμογή μπορεί να υπολογισθεί, με με-

γάλη ακρίβεια, η πιθανότητα κάποιος ή 

κάποια ασθενής να παρουσιάζει πρώιμη 

αγγειακή γήρανση. Ειδικότερα, με απλές 

μετρήσεις, όπως αυτές προκύπτουν από 

την 24ωρη μέτρηση της αρτηριακής πίε-

σης, τις ιατρικές εξετάσεις και το ιστορικό 

του ασθενή, είναι εφικτό, εισάγοντας τις 

παραμέτρους αυτές στην εφαρμογή, να 

γίνεται πρόβλεψη της πρώιμης αγγειακής 

βλάβης. Η καινοτόμα εφαρμογή μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί από ιατρούς, ερευνη-

τές και ασθενείς, με βασικό πλεονέκτημα 

την πρώιμη καρδιαγγειακή πρόληψη και 

τη μέτρηση της αγγειακής ηλικίας χωρίς 

την αγορά ειδικών μηχανημάτων υψηλού 

κόστους.

4. Ασημένιο βραβείο στο Γραφείο Τύ-
που και Δημοσίων Σχέσεων για την εκ-
στρατεία επικοινωνίας για την ενίσχυση 
της φήμης του Νοσοκομείου. 
Η γνωστοποίηση του έργου του στο ευρύ 

κοινό και η βελτίωση της δημόσιας εικόνας 

του, εντάσσονται στις προτεραιότητες του 

Νοσοκομείου, στον τομέα της επικοινωνι-

ακής στρατηγικής. Προς την κατεύθυνση 

αυτή, το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων 

Σχέσεων ενστερνίστηκε τα σύγχρονα μο-

ντέλα επικοινωνίας και αξιοποίησε τεχνο-

λογίες όπως ηλεκτρονικά μέσα και μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο την ανα-

γνώριση του Νοσοκομείου, μέσα από την 

προβολή του πολυδιάστατου έργου του, 

ως ένα από τα πλέον σύγχρονα νοσηλευτι-

κά ιδρύματα. Με αφορμή την επέτειο των 

20 χρόνων λειτουργίας του Νοσοκομείου, 

το Γραφείο επένδυσε ακόμα περισσότερο 

στην εξωστρέφεια και την αποτελεσματική 

επικοινωνία του έργου του Νοσοκομείου, 

μέσα από πρωτοβουλίες ενημέρωσης και 

διοργάνωσης δράσεων με αποδέκτες την 

κοινή γνώμη, τους ασθενείς και το προσω-

πικό του Παπαγεωργίου. 

5. Χάλκινο βραβείο στην Α’ Μαιευτική 
Γυναικολογική Κλινική, τη Β’ Νεογνολο-
γική Κλινική ΑΠΘ - Μονάδα Εντατικής 
Νοσηλείας Νεογνών και τη Διεύθυνση 
Ποιοτικού Ελέγχου για τη διασφάλιση 
ολιστικών υπηρεσιών υποστήριξης της 
μητρότητας και πατρότητας από το Α 
έως το Ω
Η υποστήριξη της μητρότητας και της πα-

τρότητας απαιτεί ένα σύνολο υπηρεσιών 

σε ένα δομημένο υγειονομικό σύστημα 

παροχής πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας 

και τριτοβάθμιας περίθαλψης. Η ανάπτυξη 

του συστήματος απαιτεί, με τη σειρά της, 

ειδικό σχεδιασμό και διαρκή αξιολόγηση 

της ποιότητάς του. Το Νοσοκομείο Παπα-

γεωργίου, με τη λειτουργία της Tράπεζας 

Μητρικού Γάλακτος, διασφάλισε την πλή-

ρη λειτουργία δομών και την εφαρμογή 

διαδικασιών, οι οποίες υποστηρίζουν τη 

μητρότητα και την πατρότητα σε όλα τα 

στάδια του οικογενειακού προγραμματι-

σμού. Έτσι, παρέχει ένα υγειονομικό σύ-

στημα παροχής όλων των επιπέδων, που 

ανταποκρίνεται στη βέλτιστη προσέγγιση 

του προγραμματισμού της οικογένειας και 

τις «χίλιες πρώτες μέρες της ζωής». 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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Διάκριση για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού 
και θερμότητας 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

To Νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”, κα-

τασκευάστηκε με τους κανόνες της βιο-

κλιματικής αρχιτεκτονικής στα μέσα της 

δεκαετίας του ‘90. Το ευχάριστο, άνετο 

και φιλικό προς τους χρήστες κτιριακό 

συγκρότημα καταναλώνει 30% λιγότερη 

ενέργεια, σε σύγκριση με τα συμβατικά 

ελληνικά νοσοκομεία, γεγονός που ση-

μαίνει εξοικονόμηση χιλιάδων ευρώ από 

τα λειτουργικά του έξοδα.  

Από τον Ιούνιο του 2015 λειτουργεί στο 

νοσοκομείο Μονάδα Συμπαραγωγής Ηλε-

κτρικής – Θερμικής Ενέργειας Υψηλής 

Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). 

Με τον όρο «συμπαραγωγή» (co-

generation) ορίζεται μία εγκατάσταση 

που παράγει ηλεκτρική ενέργεια, χρησι-

μοποιώντας μηχανή εσωτερικής καύσης 

καταναλώνοντας –στη συγκεκριμένη περί-

πτωση- φυσικό αέριο. Ταυτόχρονα, η ίδια 

εγκατάσταση, αξιοποιώντας τη θερμότητα 

της μηχανής και των καυσαερίων, παράγει 

θερμό νερό σε θερμοκρασίες που προ-

σεγγίζουν τους 90°C. 

H συγκεκριμένη μονάδα, με 16κύλινδρη 

μηχανή κατασκευής MWM Γερμανίας 

(γκρουπ CATERPILLAR), μπορεί να απο-

δώσει έως 1.600 KW ηλεκτρικής ισχύος, 

που αντιστοιχεί στο 60% της ζήτησης αιχ-

μής των εργάσιμων ημερών λειτουργίας 

του Νοσοκομείου, ενώ καλύπτει το 100% 

της ζήτησης κατά τις απογευματινές και 

τις νυχτερινές ώρες, όπως και για ολόκλη-

ρα τα 24ωρα των αργιών. 

Ταυτόχρονα παράγει περίπου 1.400.000 

KCal/h θερμικής ισχύος, που αντιστοιχεί 

στο 40% της μέσης ζήτησης κατά τους 

χειμερινούς μήνες. Για τη θερινή περίοδο 

το θερμό νερό διατίθεται κυρίως σε ψύκτη 

Carrier «προσροφητικού» τύπου, που πε-

ριλαμβάνεται στο βασικό συγκρότημα. 

Μιλάμε δηλαδή στην ουσία για «τρι-παρα-

γωγή» (ηλεκτρισμός – θερμό νερό – ψυ-

χρό νερό), που καθιστά το Νοσοκομείο σε 

σημαντικό βαθμό αυτόνομο σε ενεργεια-

κές ανάγκες.

Ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-

γειας, πρέπει να επισημανθούν το καθα-

ρό καύσιμο που χρησιμοποιείται (φυσικό 

αέριο αντί του λιγνίτη και του πετρελαίου, 

που κατά 55% περίπου χρησιμοποιεί ακό-

μη η ΔΕΗ) και ο μηδενισμός του κόστους 

μεταφοράς (τοπική παραγωγή αντί της με-

ταφοράς από Κοζάνη/Πτολεμαΐδα).

Tο έργο ανατέθηκε και κατασκευάστηκε, 

ύστερα από διεθνή διαγωνισμό, από την 

εργοληπτική εταιρεία ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-

ΚΗΣ Α.Ε., σε χρόνο περίπου 10 μηνών. Η 

σύμβαση έφτασε στο ποσό των 2.209.080 

€ με ΦΠΑ (έναντι αρχικού προϋπολογι-

σμού 3.000.000 € περίπου) και χρηματο-

δοτήθηκε εξ ολοκλήρου μέσω της έντα-

ξης στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ της προγραμματι-

κής περιόδου 2007-2013. 

Η ετήσια εξοικονόμηση δαπανών ενέργει-

ας, της τάξης του 20-24%, θα ξεπερνού-

σε το 50%, αν δεν μας εμπόδιζαν οι κα-

νονισμοί του ΕΣΠΑ να διοχετεύουμε προς 

τον ΔΕΔΗΕ και να συμψηφίζουμε τα πλε-

ονάσματα της ηλεκτρικής ενέργειας, που 

διαπιστωμένα υπάρχουν κατά τις απογευ-

ματινές-νυχτερινές ώρες και τις αργίες. 

Για τον λόγο αυτόν η μηχανή σταματάει να 

δουλεύει, με εντολή από τον ελεγκτή της, 

όταν η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από 

το νοσοκομείο πέφτει κάτω του 50% της 

ονομαστικής της ισχύος.

Ακόμη και έτσι, κατά τη λειτουργία της 

μονάδας διαπιστώθηκαν μηνιαία οφέλη 

που κυμαίνονται από 60.000 € έως και 

70.000 €, ανάλογα με τους εκάστοτε χρό-

νους λειτουργίας, που σημαίνει ένα ετήσιο 

όφελος της τάξης των 780.000 €, δηλαδή 

τελικό χρόνο απόσβεσης της επένδυσης 

μικρότερο των τριών (3) ετών! 

Γρηγόρης Σοφιαλίδης
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας

Μια ακόμη διάκριση, αυτή τη φορά στη διοργά-
νωση Energy Mastering Awards 2019, κέρδισε 
το Νοσοκομείο για το έργο της συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού και θερμότητας. Το χρυσό βραβείο 
παρέλαβαν σε τελετή που έγινε στην Αθήνα, 
την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου, ο Διευθυντής της 
Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Γρηγόρης Σοφιαλίδης, η 
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, Προϊσταμένη Κτι-
ριακών Εγκαταστάσεων & Περιβάλλοντος Χώ-
ρου, κ. Κατερίνα Κουτσοσίμου και η γραμματέας 
Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Εύη Μουλά.
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Επίσκεψη της κας Μαρέβας 
Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χαμόγελα και δώρα στα νοσηλευόμενα 

παιδιά της Παιδοχειρουργικής και Παιδια-

τρικής Κλινικής μοίρασε κατά την επίσκε-

ψή της στο Νοσοκομείο, την Πέμπτη 5 Δε-

κεμβρίου, η σύζυγος του Πρωθυπουργού, 

κ. Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη. 

Την κ. Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη υποδέ-

χτηκαν η εκπρόσωπος του Ιδρύματος 

Παπαγεωργίου, κ. Ζωή Ψαρρά – Παπα-

γεωργίου, ο πρόεδρος του Νοσοκομείο, 

κ. Βασίλης Παπάς, τα μέλη της Διοίκησης 

και εργαζόμενοι του Νοσοκομείου. Στο 

κεντρικό σαλόνι την περίμεναν μαθητές 

δημοτικού του Κολεγίου Ανατόλια, που 

τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα κάλαντα 

στα ελληνικά και αγγλικά, αποσπώντας το 

θερμό χειροκρότημα της ίδιας και των πα-

ρευρισκόμενων. 

Η σύζυγος του Πρωθυπουργού, χαμο-

γελαστή, ευδιάθετη και προσιτή, δήλωσε 

ευτυχής που επισκέφτηκε το Νοσοκομείο  

και τόνισε ότι είχε ακούσει για αυτό από 

τον πεθερό της, τον αείμνηστο Κωνστα-

ντίνο Μητσοτάκη, καθώς το Νοσοκομείο 

θεμελιώθηκε επί πρωθυπουργίας του. 

Η κ. Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη 

υπογράμμισε ότι επέλεξε συμβολικά να 

επισκεφτεί το Νοσοκομείο ανήμερα της 

Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού, για-

τί πιστεύει στην αξία του εθελοντισμού, 

που είναι δείγμα πολιτισμού, ανθρωπιάς 

και εξέλιξης. Η ίδια έδωσε συγχαρητήρια 

στους εθελοντές του Συλλόγου Φίλων 

του Νοσοκομείου «Η Αντηρίδα», που 

βρίσκονται καθημερινά στο Νοσοκομείο, 

κάνοντας διακριτικά το έργο τους και απο-

τελώντας στήριγμα για τους ασθενείς και 

τους συνοδούς τους. Η κ. Ζωή Ψαρρά – 

Παπαγεωργίου, Αντιπρόεδρος και ιδρύ-

τρια της «Αντηρίδας», ευχαρίστησε την κ. 

Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη για την 

επίσκεψή της και εξέφρασε την ευχή να 

συνεχιστεί και στο μέλλον η ανοδική πο-

ρεία του Νοσοκομείου. 

Από την πλευρά του, ο κ. Βασίλης Παπάς 

υπογράμμισε ότι οι εθελοντές αποτελούν 

ευλογία για το Νοσοκομείο, όπου έχουν 

καθημερινή παρουσία για να προσφέρουν 

τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς και συνο-

δούς που έχουν ανάγκη. 

Πριν την αποχώρησή της, η κ. Μαρέ-

βα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη συναντήθη-

κε με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και 

τους διευθυντές των υπηρεσιών του και 

ενημερώθηκε για τον τρόπο λειτουργίας 

και τις ανάγκες του. Κατά τη συνάντηση, 

ο Πρόεδρος του Νοσοκομείου ανέφερε 

ότι το Γ.Ν. Παπαγεωργίου ξεκίνησε ως 

Νοσοκομείο των δυτικών συνοικιών της 

Θεσσαλονίκης, εξελίχθηκε στο πλέον 

σύγχρονο της  Ελλάδας και φιλοδοξεί 

να καταστεί εφάμιλλο των ευρωπαϊκών, 

εκπληρώνοντας το όραμα των δωρητών 

του, των αδελφών Νίκου και Λεωνίδα Πα-

παγεωργίου. Η κ. Ζωή Ψαρρά-Παπαγεωρ-

γίου τόνισε ότι το Ίδρυμα Παπαγεωργίου 

θα συνεχίσει να στέκεται αρωγός και να 

στηρίζει το Νοσοκομείο και τα επόμενα 

χρόνια.
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Διασύνδεση Ιατρείου Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών 
με δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Απευθύνεται σε Πρωτοβάθμιες Μονάδες 
Φροντίδας Υγείας και στοχεύει στην πα-
ροχή από κοινού νευρολογικής και ψυχι-
ατρικής φροντίδας σε άτομα με νοητικές 
διαταραχές που κυμαίνονται από Ήπια 
Γνωστική Έκπτωση έως σοβαρής μορφής 
άνοια. 
Η έκπτωση των νοητικών λειτουργιών έχει 
δυσμενή αντίκτυπο στη λειτουργικότητα 
και την επιτέλεση των καθημερινών δρα-
στηριοτήτων. Μία διαταραχή της νοητικής 
λειτουργίας ή αλλιώς νευρογνωστικό έλ-
λειμμα παρουσιάζεται κατά κύριο λόγο 

σε νευροεκφυλιστικές παθήσεις όπως: 
Νόσος Alzheimer, Νόσος Parkinson, Παρ-
κινσονικά Σύνδρομα και στη φυσιολογική 
γήρανση (Γεροντική Άνοια). Ελλείμματα 
ωστόσο προκύπτουν πολύ συχνά και από 
τη χρήση ουσιών, την κρανιοεγκεφαλική 
κάκωση και άλλες νευρολογικές παθήσεις 
που εμφανίζονται και σε νεότερες ηλικίες 
όπως: Πολλαπλή Σκλήρυνση, Αγγειακά 
Εγκεφαλικά Επεισόδια κ.ά.), σε ψυχωτικές 
και συναισθηματικές διαταραχές. Η ομάδα 
αυτή των νέων ανθρώπων με νοητικά ελ-
λείμματα χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας και 

αποτελεί αντικείμενο διακλινικής και διεπι-
στημονικής αντιμετώπισης και θεραπείας.
Η παροχή πολύπλευρων και υψηλού επιπέ-
δου υπηρεσιών επιτυγχάνεται με τη στενή 
διασύνδεση με επιστημονικούς, υγειο-
νομικούς και κοινοτικούς φορείς υγείας, 
(ενημέρωση γενικών και οικογενειακών 
γιατρών, αγροτικών γιατρών και Κέντρων 
Υγείας προκειμένου να γίνεται παραπο-
μπή στο ιατρείο μνήμης). Το νέο Ιατρείο 
Μνήμης είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να προάγει την έγκαιρη εντόπιση των 
ελλειμμάτων, καθώς και την τακτική πα-
ρακολούθηση των ασθενών. Σκοπός του 
ιατρείου είναι η ολιστική αντιμετώπιση των 
ασθενών, με βάση τις αρχές της βιοψυχο-
κοινωνικής αποκατάστασης.
Στο Ιατρείο Μνήμης παραπέμπονται περι-
στατικά με νευρογνωστικές διαταραχές: 
ήπια γνωστική έκπτωση, άνοια (alzheimer, 
αγγειακή, μετωποκροταφική, lewy body, 
γεροντική), νόσο Parkinson, κρανιοεγκε-
φαλική κάκωση, πολλαπλή σκλήρυνση, αγ-
γειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Οι βασικές 
υπηρεσίες του Ιατρείου Μνήμης και Νοη-
τικών Λειτουργιών είναι: διάγνωση, νευρο-
ψυχολογική αξιολόγηση, θεραπείες ενδυ-
νάμωσης νοητικών λειτουργιών (μνήμης, 
προσοχής, λόγου κ.ά.), Ψυχοεκπαίδευση, 
ομαδικά μοντέλα Ψυχοθεραπείας, φαρμα-
κολογική παρέμβαση, εκπαίδευση και υπο-
στήριξη φροντιστών, παροχή συμβουλών 
εκπαίδευσης και διασύνδεσης προς άλ-
λους επαγγελματίες που εμπλέκονται στη 
φροντίδα ατόμων με νοητικές διαταραχές. 

Γεωργία Δερετζή, Διευθύντρια Νευρολογικής Κλινικής
Γιάννης Διακογιάννης, Διεθυντής Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής ΑΠΘ

Το «Ενιαίο Ιατρείο Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών» του Νοσο-

κομείο Παπαγεωργίου άρχισε να λειτουργεί από την 1η Νοεμβρίου 

2019. Είναι ένα πρόγραμμα που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ (2014-2020) 

της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότη-

ση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Κυβέρνησης.

IATPIKA ΘEMATA

Ραντεβού: 2313 323 844 (9:00 - 10:30)
Όλες οι παροχές του Ιατρείου είναι δωρεάν
info@memoryclinic.gr

www.memoryclinic.gr
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Οι μετακινήσεις πληθυσμών και η έλ-
λειψη των απαραίτητων προφυλάξεων 
οδήγησαν σε ραγδαία αύξηση  των νο-
σημάτων αυτών. Η παρουσία ενός ΣΜΝ 
επιδρά σε όλον τον κοινωνικό περίγυρο 
του πάσχοντος μέσω της δυνητικής με-
τάδοσής του, η ενημέρωση, ο προλη-
πτικός έλεγχος, η συμβουλευτική και η 
ταχεία φαρμακευτική αγωγή αποτελούν 
σημαντικούς παράγοντες φραγής της 
εξάπλωσής του.
Η αναγκαιότητα αντιμετώπισης των σε-
ξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων 
και  η διαχείρισή τους  έκριναν αναγκαία 
τη δημιουργία τμημάτων και ειδικών κέ-
ντρων σε μεγάλα νοσοκομεία της χώρας.
Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και στη 
Β’ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων 
Νοσημάτων ΑΠΘ, λειτουργεί ειδικό ια-
τρείο (υπό τη Διεύθυνση της Αν. Καθη-
γήτριας Ελισάβετ Λαζαρίδου) διάγνωσης, 
καταγραφής και θεραπείας των σεξουαλι-
κώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.
Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα 
οφείλονται σε λοιμώξεις που προκαλού-
νται από βακτήρια, ιούς, μύκητες, πρωτό-
ζωα και παράσιτα. Περίπου ένα εκατομ-
μύριο άνθρωποι μολύνονται καθημερινά 
και 60% των λοιμώξεων αυτών συμβαί-
νουν σε νέους ανθρώπους κάτω των 25 
ετών και από αυτούς 30% είναι κάτω των 
20 ετών. Τα ΣΜΝ εμφανίζονται συχνότερα 
στα κορίτσια από ό,τι στα αγόρια, σε ανα-
λογία σχεδόν 2:1 μεταξύ των ηλικιών 14-19.

Τα πιο συχνά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 
νοσήματα είναι τα χλαμύδια, η γονόρ-
ροια, η σύφιλη, οι τριχομονάδες, ο ιός 
του απλού έρπητα και ο ιός των κονδυλω-
μάτων.
Η διαχείριση των νοσημάτων αυτών έχει 
να κάνει με το τρίπτυχο πρόληψη, διάγνω-
ση και θεραπεία. Η πρόληψη στην περί-
πτωση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων 
νοσημάτων σχετίζεται κυρίως με την ια-

τρική ενημέρωση του πληθυσμού από το 
κράτος και την ιατρική κοινότητα. Η διά-
γνωση αποτελεί τη δευτερογενή πρόληψη 
και έχει σημασία για την έγκαιρη αντιμε-
τώπιση και τη μη εξάπλωση της μόλυνσης. 
Η αντιμετώπιση αφορά στη χορήγηση 
αντιβιοτικών και αντιικών σκευασμάτων, 
καθώς και συνδυασμών αυτών όχι μόνο 
του πάσχοντος, αλλά και του συντρόφου 
του.

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) είναι τα νοσήματα που μεταδίδονται από 
άτομο σε άτομο κυρίως μέσω σεξουαλικής επαφής. Υπάρχουν, όμως, και άλλοι τρόποι 
μετάδοσης, όπως μέσω του αίματος (μολυσμένη σύριγγα, μετάγγιση αίματος κ.τ.λ.) ή 
κάθετα από τη μητέρα στο μωρό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα 
και η διαχείρισή τους στο Νοσοκομείο

Αθανάσιος Μαντάς
Ακαδημαϊκός Υπότροφος 

Β’ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων ΑΠΘ

“Τα ΣΜΝ εμφανίζονται συχνότερα στα κορίτσια από ό,τι στα 
αγόρια, σε αναλογία σχεδόν 2:1 μεταξύ των ηλικιών 14-19....”

IATPIKA ΘEMATA
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Πρώτο είναι το χρωμοσωμικό φύλο, δη-

λαδή ΧΧ για τη γυναίκα και ΧY για τον 

άνδρα. Το δεύτερο είναι γοναδικό, δη-

λαδή ωοθήκες για τη γυναίκα και όρχεις 

για τον άνδρα. Το τρίτο είναι το ορμονι-

κό, οιστρογόνα για τη γυναίκα και τεστο-

στερόνη για τον άνδρα. Το τέταρτο είναι 

το φαινοτυπικό, δηλαδή τα εξωτερικά 

γεννητικά όργανα, κόλπος ή πέος. Το 

πέμπτο είναι το ληξιαρχικό, αυτό που δη-

λώνεται στο ληξιαρχείο. Τέλος, το τελευ-

ταίο φύλο είναι το ψυχολογικό, δηλαδή 

αυτό στο οποίο αισθάνεται ότι ανήκει το 

άτομο.

Η ασυμφωνία του φύλου (παλαιότεροι 

όροι: δυσφορία του φύλου, διαφυλι-

σμός, τρανσεξουαλισμός) αφορά ένα 

άτομο που θεωρεί ότι ανήκει στο αντίθε-

το φύλο και θέλει να ζήσει και να γίνει 

αποδεκτό ως τέτοιο. Η συγκεκριμένη θε-

ώρηση ξεκινά από μικρή ηλικία: τα περισ-

σότερα άτομα θα πουν ότι «από τότε που 

θυμάμαι τον εαυτό μου, ήθελα να ανήκω 

στο αντίθετο φύλο».

Καθώς η νόσος είναι ψυχιατρική, η πρώ-

τη ενέργεια είναι η μεσολάβηση ενός ψυ-

χιάτρου, από τον οποίο το άτομο παρα-

κολουθείται για ικανό χρονικό διάστημα. 

IATPIKA ΘEMATA

Η ασυμφωνία του φύλου

Δημήτριος Γουλής
Καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής ΑΠΘ

Α’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ

Στην Ιατρική 

δεν υπάρχει μόνο 

ένα φύλο, που μπορεί 

να πάρει δύο μορφές, 

το ανδρικό και 

το γυναικείο. 

Στην πραγματικότη-

τα, υπάρχει μία σειρά 

από φύλα.

Η ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ, 
ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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Ένα από τα καθήκοντα του ψυχιάτρου 

είναι η επιβεβαίωση ή ο αποκλεισμός 

άλλων ψυχικών ή οργανικών νοσημά-

των. Σε αντίθεση με την ομοφυλοφιλία, η 

ασυμφωνία του φύλου αποτελεί πάθηση 

για την οποία πρέπει να υπάρξει ιατρική 

παρέμβαση. Ωστόσο, σε αντίθεση με 

άλλες ψυχιατρικές παθήσεις, η προσω-

πικότητα του ατόμου δεν αποδομείται. 

Με εξαίρεση την πεποίθηση ότι ανήκει 

στο αντίθετο φύλο, το άτομο μπορεί να 

λειτουργήσει κοινωνικά, να ασκήσει ένα 

επάγγελμα και να δημιουργήσει και να 

φροντίσει την οικογένειά του. Επομένως, 

εάν εφαρμοσθούν οι κατάλληλες θερα-

πείες, το άτομο με ασυμφωνία φύλου 

που θα αποκτήσει το επιθυμητό φύλο, 

θα αισθανθεί πολύ καλύτερα και θα κα-

ταστεί δημιουργικό.

Μετά την ψυχιατρική παρέμβαση, ακο-

λουθεί ο ενδοκρινολόγος, ο οποίος θα 

κάνει την ορμονική αλλαγή του φύλου. 

Οι ορμόνες των ατόμων με ασυμφωνία 

φύλου (τεστοστερόνη για τον άνδρα, 

οιστρογόνα για τη γυναίκα) βρίσκονται 

σε φυσιολογικά επίπεδα, για το βιολογι-

κό τους φύλο. Παρ’ όλα αυτά, ο ενδο-

κρινολόγος θα συστήσει μία σειρά από 

ορμονικές και χειρουργικές παρεμβά-

σεις, ώστε το άτομο να αποκτήσει την 

εμφάνιση του αντίθετου φύλου. Θα χο-

ρηγήσει την ορμόνη του αντίθετου φύ-

λου, δηλαδή οιστρογόνα, με τη μορφή 

αντισυλληπτικών χαπιών, στον άνδρα 

και τεστοστερόνη, με τη μορφή ενέσεων 

ή gel, στη γυναίκα. Σε λίγους μήνες, θα 

αρχίσουν να εμφανίζονται τα χαρακτηρι-

στικά του αντίθετου φύλου. Στη γυναίκα, 

για παράδειγμα, θα βαθύνει η φωνή, θα 

αναπτυχθεί τριχοφυΐα, θα ελαττωθεί το 

λίπος και θα αυξηθεί η μυϊκή μάζα, πλη-

σιάζοντας την εμφάνιση του άνδρα.

Το τρίτο βήμα είναι οι χειρουργικές επεμ-

βάσεις, που θα αλλάξουν τα ανατομικά 

χαρακτηριστικά. Ο πλαστικός χειρουργός 

θα αυξήσει το μέγεθος των μαστών (στον 

βιολογικά άνδρα) ή θα τους αφαιρέσει 

(στη βιολογικά γυναίκα). Μπορεί να ακο-

λουθήσει πλαστική των έξω γεννητικών 

οργάνων (π.χ. δημιουργία τεχνητού κόλ-

που στον βιολογικά άνδρα και ανακατα-

σκευή πέους, στη βιολογικά γυναίκα).

Τέταρτο βήμα αποτελεί η δικαστική και 

ληξιαρχική αλλαγή. Σε γενικές γραμμές, 

η ορμονική μεταβολή του φύλου δεν 

συστήνεται πριν την εφηβεία, η οποία 

αποτελεί μια ευμετάβλητη κατάσταση, 

τόσο από ψυχολογική, όσο και από σω-

ματική άποψη. Υπάρχουν περιπτώσεις 

όπου ένας έφηβος είναι απολύτως πε-

πεισμένος ότι ανήκει στο αντίθετο φύλο, 

αλλά, αργότερα, αλλάζει τη στάση του 

και δεν επιθυμεί να αλλάξει φύλο. Αυτό 

που μπορεί να προταθεί είναι αναστολή 

της εφηβείας. Ένα κορίτσι που θέλει να 

γίνει αγόρι και μπαίνει στην εφηβεία, 

αισθάνεται εντελώς άβολα με την έλευ-

ση της έμμηνης ρύσης. Η αναστολή της 

εφηβείας, καθυστερεί την εμφάνιση των 

χαρακτηριστικών του φύλου, δίνοντας 

περισσότερο χρόνο για να ληφθούν ορι-

στικές αποφάσεις.

Συμπερασματικά, η ασυμφωνία του φύ-

λου αποτελεί μία ιατρική πάθηση για την 

οποία απαιτείται ακριβής διάγνωση και 

συνδυαστική θεραπεία. Η Μονάδα Εν-

δοκρινολογίας Αναπαραγωγής της Α’ 

Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής 

ΑΠΘ, που εδράζεται στο Νοσοκομείο 

Παπαγεωργίου, αντιμετωπίζει άτομα με 

δυσφορία φύλου. Η Μονάδα έχει συνά-

ψει συνεργασίες που διασφαλίζουν τη 

διάγνωση και τη βέλτιστη αντιμετώπιση 

των ατόμων με ασυμφωνία του φύλου 

από ομάδα ειδικών επιστημόνων (ενδο-

κρινολόγους, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, 

βιολόγους, γυναικολόγους, ουρολό-

γους, δερματολόγους, πλαστικούς χει-

ρουργούς παιδιάτρους).

IATPIKA ΘEMATA

“...Σε αντίθεση με την ομοφυλοφιλία, η ασυμφωνία του φύλου 
αποτελεί πάθηση για την οποία πρέπει να υπάρξει ιατρική 
παρέμβαση....”
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Η…εκκίνηση των εορταστικών δράσεων 
δόθηκε με τη διοργάνωση ανοιχτού δι-
αγωνισμού αφίσας και λογότυπου για το 
κοινό. Συμμετέχοντες από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό εμπνεύστηκαν από την 
επιτυχημένη πορεία του Νοσοκομείου 
και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, 
όπως φάνηκε από τις δημιουργίες τους. 
Το νικητήριο λογότυπο και η αφίσα, που 
βραβεύτηκαν με χρηματικό έπαθλο από 
το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, συνόδευσαν 
τους εορτασμούς που ακολούθησαν.
Επετειακές αφίσες με το εορταστικό 
λογότυπο του Παπαγεωργίου και το 
σύνθημα «Ένα Νοσοκομείο δίπλα στον 
άνθρωπο!» κόσμησαν εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους του Νοσοκομείου, 
αλλά και πολλά κεντρικά σημεία της Θεσ-
σαλονίκης, όπως την Πλατεία Αριστοτέ-
λους, το Δημαρχιακό Μέγαρο, το κτίριο 
της ΧΑΝΘ, τις πύλες των εγκαταστάσεων 
της ΔΕΘ. Για τον εορτασμό της επετείου, 
το Νοσοκομείο με την υποστήριξη του 
Ιδρύματος Παπαγεωργίου, διοργάνωσε 
σειρά εκδηλώσεων κοινωνικού, ιατρικού 
και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ώστε να 
ενημερωθούν οι πολίτες για τον εορτα-
σμό και τις δράσεις.
Λαμπρή ήταν η εκδήλωση για τους φο-
ρείς της πόλης, που διοργάνωσε το Ίδρυ-
μα Παπαγεωργίου στο κινηματοθέατρο 
«Ολύμπιον», τη Δευτέρα 8 Απριλίου. Κατά 

τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε 
φιλμ μικρής διάρκειας για τα 20 χρόνια 
λειτουργίας του Νοσοκομείου, αλλά και 
τις προσπάθειες των ιδρυτών του, Νίκου 
και Λεωνίδα Παπαγεωργίου, μέχρι να 
πάρει σάρκα και οστά το όραμά τους να 
αποκτήσουν οι δυτικές συνοικίες της πό-
λης ένα σύγχρονο νοσηλευτικό ίδρυμα. 
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία 
του πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους εκ-
πρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της 
πολιτικής σκηνής, αλλά και της ιατρικής 
κοινότητας.
Στην εκδήλωση με θέμα «Όχι στη Βία», 
την Τετάρτη 12 Ιουνίου, εκπρόσωποι της 
Διοίκησης, των εργαζόμενων και ειδικοί 
επιστήμονες παρουσίασαν τις ομιλίες 
τους, με σκοπό την πρόληψη και αντιμε-
τώπιση φαινομένων βίας σε βάρος του 
προσωπικού.
Η εβδομάδα 18-21 Ιουνίου ήταν αφιε-
ρωμένη σε επετειακές εκδηλώσεις. Την 
Τρίτη 18 Ιουνίου, στον αύλειο χώρο του 
Νοσοκομείου, παρουσία εκπροσώπων 
του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, της Διοίκη-
σης και των εργαζόμενων πραγματοποιή-
θηκε δενδροφύτευση. Την ίδια ημέρα, οι 
εκλιπόντες εργαζόμενοι τιμήθηκαν με την 
τέλεση Επιμνημόσυνης Δέησης στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου και 20 Αγίων Αναρ-
γύρων του Νοσοκομείου. 
Την Τετάρτη 19 Ιουνίου, πραγματοποι-
ήθηκε η κεντρική επετειακή εκδήλωση 
αφιερωμένη στους εργαζόμενους με προ-

20 χρόνια Γ.Ν. Παπαγεωργίου
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΩΝ

Χρονιά εορτασμών και συγκινήσεων ήταν αυτή που πέρασε για το Νοσοκομείο, καθώς 
συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του. Με μια σειρά εκδηλώ-
σεων και δράσεων, Διοίκηση και εργαζόμενοι γιόρτασαν την επέτειο των 20 χρόνων 
και, παράλληλα, μοιράστηκαν τη χαρά, τη συγκίνηση, τις αναμνήσεις και τις σκέψεις 
τους για το «δεύτερο σπίτι» τους, όπως το αποκαλούν πολλοί. 
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σκεκλημένες προσωπικότητες από την 
πολιτική σκηνή, την τοπική αυτοδιοίκηση 
και την ιατρική κοινότητα. Στην εκδήλωση 
τιμήθηκε ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου, δω-
ρητής του Νοσοκομείου και Επίτιμος Πρό-
εδρος για την ανεκτίμητη προσφορά του. 
Το προσωπικό είχε την τιμητική του στην 
αποκλειστική εκδήλωση που έγινε την Πέ-
μπτη 20 Ιουνίου, οπότε και βραβεύτηκαν 
134 εργαζόμενοι, οι οποίοι συμπλήρωσαν 
20 χρόνια εργασίας. Στη συνέχεια, η χο-
ρευτική ομάδα του Παπαγεωργίου μαζί με 
τους χορευτές του Πανεπιστημιακού Γε-
νικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων χόρεψαν 
στο κεντρικό σαλόνι και ενθουσίασαν με 

τις εντυπωσιακές παραδοσιακές στολές 
και τις χορευτικές ικανότητες.
Την επομένη, ο μαθητής Χρήστος Πα-
παδημητρίου παρουσίασε το θέατρο 
σκιών «Ο Καραγκιόζης και το μαγεμέ-
νο δέντρο» στα νοσηλευόμενα παιδιά 
της Παιδιατρικής Κλινικής. Ακολούθησε 
μουσικό δρώμενο στο κεντρικό σαλόνι, 
με την εθελόντρια του Συλλόγου Φίλων 
του Νοσοκομείου «Η Αντηρίδα» Ναταλία 
Τσαλουχίδου στα φωνητικά και την Άννα 
Τομάνοβιτς στο πιάνο να καθηλώνουν το 
κοινό.
Με αφορμή την 20ετή επιτυχημένη πο-
ρεία του Νοσοκομείου πραγματοποιήθηκε 

επετειακό νοσηλευτικό συνέδριο, με ευ-
ρεία θεματολογία από τη Νοσηλευτική 
Υπηρεσία, στις 7 και 8 Ιουνίου. 
Παράλληλα, παρουσιάστηκαν εκθέσεις 
των εργαζόμενων αφιερωμένες στην 
πορεία του Νοσοκομείου, από τη σύλ-
ληψη του οράματος των δωρητών και τα 
εμπόδια στην υλοποίησή του, μέχρι την 
αποπεράτωση του έργου και την πλήρη 
λειτουργία του Νοσοκομείου. Εκθέσεις 
φωτογραφίας, ζωγραφικής, αφίσας και 
λογοτύπου στήθηκαν σε διάφορα σημεία 
του Νοσοκομείου, για να κοσμήσουν τους 
διαδρόμους και να αναδείξουν τους ση-
μαντικότερους σταθμούς της 20ετίας. 
Στο πλαίσιο του εορτασμού πραγματοποι-
ήθηκε για τους εργαζόμενους και τα μέλη 
της «Αντηρίδας» ξενάγηση στην αρχαία 
Ρωμαϊκή Αγορά και τον Ιερό Ναό του Αγί-
ου Δημητρίου, την Κυριακή 21 Απριλίου, 
προσφορά του Ιδρύματος Παπαγεωργί-
ου.
Τα 20 χρόνια γιορτάστηκαν ακόμη και 
στο… γήπεδο, με έναν φιλικό αγώνα πο-
δοσφαίρου μεταξύ εργαζόμενων στο 
Νοσοκομείο και Παλαίμαχων του ΠΑΟΚ, 
στις 3 Ιουνίου. Παράλληλα, πραγματο-
ποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης προς το 
κοινό για την πρόληψη ασθενειών. 
Το Νοσοκομείο συμμετείχε και στη δι-
οργάνωση του 7ου Sail for Pink, στις 12 
Μαΐου, για την πρόληψη του καρκίνου του 
μαστού. 
Μια ξεχωριστή βραδιά, αφιερωμένη σε 
όλους τους εργαζόμενους διοργάνωσε 
το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, την Τετάρτη 11 
Σεπτεμβρίου, στο Κυβερνείο (Παλατάκι). 
Ο αύλειος χώρος του διαμορφώθηκε με 
ιδιαίτερη επιμέλεια για την εκδήλωση και 
φιλοξένησε τους εργαζόμενους, οι οποί-
οι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια 
ονειρεμένη βραδιά με εξαιρετικό φαγητό, 
ποτό, μουσική, αλλά και τον αγαπημένο 
ψυχαγωγό, Τάκη Ζαχαράτο. 
Οι εορταστικές εκδηλώσεις ολοκληρώ-
θηκαν με τη φιλοξενία των εικαστικών 
εκθέσεων του Βαρλάμη και του ΤΕΠΕ σε 
χώρους του Νοσοκομείου, τον Οκτώβριο 
και το Νοέμβριο, αντίστοιχα. 
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Αγιασμός στην Αιματολογική Κλινική

Τρισάγιο στη μνήμη εργαζόμενων Πανηγυρικοί εορτασμοί 
στο Ι. Παρεκκλήσιο 

Η παρουσία των αιματολόγων στο Νοσο-

κομείο Παπαγεωργίου αριθμεί πολλά έτη, 

ουσιαστικά από την έναρξη λειτουργίας 

του ιδρύματος. Από την αρχή το Αιματο-

λογικό Τμήμα περιλάμβανε όλο το φάσμα 

της Αιματολογίας (Εργαστήριο – Αιμοδο-

σία – Κλινική Αιματολογία). Οι ασθενείς 

μας νοσηλεύονταν σε διάφορα τμήματα 

του Νοσοκομείου ως φιλοξενία με πολύ 

αγώνα τόσο από εμάς, όσο κι από το νο-

σηλευτικό προσωπικό των αντίστοιχων 

τμημάτων, μια που οι αιματολογικοί ασθε-

νείς απαιτούν εξειδικευμένη νοσηλευτι-

κή φροντίδα και ιατρική περίθαλψη. Το 

Αιματολογικό Τμήμα όλα τα χρόνια προ-

σπαθούσε να ανταποκριθεί στην «τρισ-

διάστατη» υπόστασή του και, παράλληλα, 

να αναπτύξει αξιόλογο επιστημονικό έργο 

(π.χ. εξειδίκευση στην αιμόσταση). Ήρθαν 

δύσκολοι καιροί με μείωση του προσωπι-

κού (απουσία ειδικευομένων και ειδικών 

ιατρών), ωστόσο με σταθερή και αυξανο-

μένη τη μεγάλη έκταση των υποχρεώσε-

ων του Αιματολογικού Τμήματος. Στο πα-

ρελθόν έγιναν συζητήσεις να περιοριστεί 

ακόμη και να σταματήσει το κλινικό έργο 

των Αιματολόγων, ωστόσο αυτό απεδεί-

χθη ανέφικτο, μια που η πραγματικότητα 

δυστυχώς δείχνει την ανάγκη αντιμετώπι-

σης σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο των 

αιματολογικών νοσημάτων, κυρίως των 

αιματολογικών κακοηθειών, καθώς είναι 

σχεδόν καθημερινή η προσέλευση νέων 

πασχόντων ασθενών στο νοσοκομείο 

μας, που συχνά εφημερεύει μόνο του για 

τη Βόρεια Ελλάδα.

Ήρθε, όμως, το πλήρωμα του χρόνου και 

μετά από πολυετείς συζητήσεις έγινε η 

συστέγαση της Αιματολογικής Κλινικής 

με την Ογκολογική Κλινική ως πιο συνα-

φείς ειδικότητες. 

Ευχαριστούμε όλο το νοσηλευτικό προ-

σωπικό, τις προϊστάμενες και προϊστάμε-

νους όλων των τμημάτων για τη στήριξη, 

τη βοήθεια και τη συνεργασία τους όλα 

αυτά τα χρόνια. Ευχαριστούμε πρωτίστως 

την Ιατρική Υπηρεσία και τη Διοίκηση του 

Νοσοκομείου μας για την αποφασιστική 

διευθέτηση του εγχειρήματος.

Ευχαριστούμε και τους συναδέλφους, 

καθώς και όλο το νοσηλευτικό προσω-

πικό του Ογκολογικού και, τώρα πια, και 

Αιματολογικού Τμήματος για τη θερμή 

υποδοχή και την άριστη συνεργασία και 

ευχόμαστε όλοι μαζί να συνεχίσουμε υπό 

καλύτερες συνθήκες, με αξιοπρέπεια, σε-

βασμό και αγάπη το έργο μας. 

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το τρισάγιο στη μνήμη των Ευαγγελίας 

Αθανασίου και Αγάπης Δουβατζή, την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου, στο Ι. Παρεκ-

κλήσιο Αγίου Γεωργίου και 20 Αναργύρων του Νοσοκομείου. Οι δύο εργα-

ζόμενες προσέφεραν ακούραστα τις υπηρεσίες τους για πολλά χρόνια και 

έφυγαν από τη ζωή τη χρονιά που πέρασε. Η Ευαγγελία Αθανασίου, διευ-

θύντρια του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου, ήταν για τους συναδέλφους της 

η αγαπητή σε όλους Έβελυν, που με δύναμη και αξιοπρέπεια αντιμετώπισε 

την περιπέτεια της υγείας της. Πολυαγαπημένη στο εργασιακό περιβάλλον 

η Αγάπη Δουβατζή, άφησε, με την έντονη προσωπικότητα και τα ιδιαίτερα 

χαρίσματά της, τη σφραγίδα της στο Αναισθησιολογικό Τμήμα.

Την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου, εορτή των 20 

Αγίων Αναργύρων, τελέστηκαν στο Ι. Πα-

ρεκκλήσιο του Νοσοκομείου Όρθρος και 

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, παρουσία 

πιστών και εκπροσώπων της Διοίκησης 

του Νοσοκομείου. Την παραμονή της 

εορτής, τελέστηκε Πανηγυρικός Αρχιε-

ρατικός Εσπερινός.

ΕΓΙΝΕ ΠΡΑξΗ Η ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Άννα Κιουμή 
Αναπληρώτρια Συντονίστρια Διευθύντρια Αιματολογικού Τμήματος

2 Δεκεμβρίου 2019: Σχεδόν ιστορική μέρα για τους αιματολογικούς ασθενείς και εμάς τους αιμα-
τολόγους… «Τώρα έχετε έδαφος…», είπε ο πατήρ Γεώργιος την ημέρα του αγιασμού της Αιματολο-
γικής Κλινικής. Μετά από πολυετή αγώνα έγινε πραγματικότητα το χρόνιο αίτημά μας να υπάρχουν 
επίσημα κλίνες για τους αιματολογικούς ασθενείς.
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βήματα για καλύτερη συνεργασία 
στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

Η εμπορία ανθρώπων, η παροχή στήριξης 

σε θύματα trafficking και ο τρόπος δράσης 

των κυκλωμάτων αγοραπωλησίας βρε-

φών, βρέθηκαν στο επίκεντρο ημερίδας 

που πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο, 

την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου.  Στόχος 

ήταν η καλύτερη συνεργασία των εμπλε-

κόμενων φορέων για την καταπολέμηση 

του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων. 

Την εκδήλωση διοργάνωσε το Νοσοκο-

μείο, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργα-

νισμό για την Καταπολέμηση της Εμπορίας 

Ανθρώπων – Α21 και με την υποστήριξη 

του Γραφείου του Εθνικού Εισηγητή για 

την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώ-

πων. Εκπρόσωποι της Δικαιοσύνης, της 

Ελληνικής Αστυνομίας, ψυχολόγοι, κοινω-

νικοί λειτουργοί του Νοσοκομείου Παπα-

γεωργίου, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων 

της Βόρειας Ελλάδας και της Περιφέρει-

ας Κεντρικής Μακεδονίας, ληξίαρχοι δή-

μων και άλλοι ειδικοί παρακολούθησαν με 

ενδιαφέρον τις εργασίες και συζήτησαν 

με τους εισηγητές τους τρόπους με τους 

οποίους μπορούν να συμβάλουν στην 

πρόληψη και καταπολέμηση περιστατικών 

εμπορίας ανθρώπων. 

Οι ομιλητές τόνισαν ότι με τις αλλαγές στο 

νομικό πλαίσιο που αφορούν στην ανα-

δοχή και την υιοθεσία, γίνεται εμφανές 

πλέον ότι μειώνεται θεαματικά ο χρόνος 

αναμονής ενός υποψηφίου ανάδοχου ή 

θετού γονέα. Έτσι, γίνεται δυνατό να βρί-

σκουν στοργή, ασφάλεια και οικογενειακή 

θαλπωρή όλο και περισσότερα παιδιά. Η 

εισαγγελέας ανηλίκων Θεσσαλονίκης, κ. 

Δήμητρα Τσιαρδακλή, στον χαιρετισμό 

της ανέφερε ότι πολλοί ωθούνται σε πα-

ράνομους τρόπους απόκτησης παιδιού, 

επειδή δεν μπορούν να την επιτύχουν 

νόμιμα και εύκολα. Το τελευταίο χρονικό 

διάστημα, ωστόσο, γίνεται σημαντική προ-

σπάθεια για την καταπολέμηση του φαι-

νομένου, καθώς, σε συνεργασία με την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το 

Βρεφοκομείο «Άγιος Στυλιανός» ενεργο-

ποιήθηκαν τα Ειδικά Μητρώα Υποψηφίων 

Αναδόχων Γονέων. Ήδη, όπως αναφέρ-

θηκε, υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών 

που από το περιβάλλον του νοσοκομείου 

φτάνουν πιο γρήγορα πλέον στην αγκαλιά 

μιας οικογένειας.

Οι τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα 

έχουν διευκολύνει και την αστυνομική 

έρευνα στη διαλεύκανση υποθέσεων 

εμπορίας ανθρώπων, όπως τόνισε ο εκ-

πρόσωπος του Τμήματος Καταπολέμη-

σης Εμπορίας Ανθρώπων της Ασφάλειας 

Θεσσαλονίκης, η οποία πρόσφατα εξάρ-

θρωσε ένα από τα μεγαλύτερα και καλά 

οργανωμένα κυκλώματα παράνομων 

υιοθεσιών, φέρνοντας στο φως συγκλο-

νιστικές αποκαλύψεις για τις παράνομες 

αγοραπωλησίες βρεφών.

Η ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός 

του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης, κ. Μαριάνθη Σαμαρά, παρουσί-

ασε τον σκοπό του Κέντρου, που είναι ο 

συντονισμός του δικτύου παροχής υπη-

ρεσιών κοινωνικής στήριξης σε άτομα, 

οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες 

που διέρχονται έντονη συναισθηματική 

κρίση ή περιέρχονται σε κατάσταση έκτα-

κτης ανάγκης, διευκρινίζοντας ότι στη 

Θεσσαλονίκη λειτουργούν τρεις δομές: 

Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Φοίνικα, 

το Κέντρο δια βίου Μάθησης και ο Ξε-

νώνας Φιλοξενίας για Γυναίκες Θύματα 

Βίας. Η διευθύντρια της Α21, κ. Μαρία 

Ντονοπούλου, ενημέρωσε σχετικά με τη 

Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία 

Ανθρώπων (1109), που δέχεται κλήσεις 

όλο το 24ωρο, ανώνυμα, σε 200 γλώσσες. 

Τέλος, στη λειτουργία του Εθνικού Μηχα-

νισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυ-

μάτων Εμπορίας Ανθρώπων (ΕΜΑ), που 

συστάθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση 

τον Σεπτέμβριο του 2016, αναφέρθηκε η 

νομική του σύμβουλος κ. Αγγελική Σερα-

φείμ. Ο φορέας συγκεντρώνει αναφορές 

για πιθανά θύματα που εντοπίζονται ή 

ταυτοποιούνται, παρακολουθεί τη διαχεί-

ριση των αναφορών και δημιουργεί βάση 

δεδομένων. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ενημερωτική εκδήλωση και εξετάσεις
για την ψωρίαση

Συζήτηση με το κοινό για την κνίδωση 

Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα 

«Συζητάμε για την κνίδωση» πραγματο-

ποιήθηκε την Τρίτη 1 Οκτωβρίου, Παγκό-

σμια Ημέρα της Κνίδωσης. Στη διάρκεια 

της εκδήλωσης, που διοργάνωσε η Β’ 

Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νο-

σημάτων ΑΠΘ, οι πολίτες πληροφορή-

θηκαν για τα αίτια, τα συμπτώματα και τη 

σύγχρονη, εξατομικευμένη αντιμετώπιση 

της κνίδωσης από τη διευθύντρια της 

Κλινικής, αν. καθηγήτρια Δερματολογίας 

- Αφροδισιολογίας ΑΠΘ Ελισάβετ Λαζα-

ρίδου. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία 

να υποβάλουν ερωτήσεις και να συζητή-

σουν τις απορίες τους. Όπως τονίστηκε, 

η κνίδωση αποτελεί μια δερματική νόσο 

με αυξητικές τάσεις όσον αφορά στη συ-

χνότητα εμφάνισής της και για τον λόγο 

αυτό η Κλινική θεώρησε σκόπιμη την δι-

ενέργεια εκστρατείας ενημέρωσης του 

κοινού. 

Υπολογίζεται ότι ένα στα τέσσερα άτομα 

στον γενικό πληθυσμό μπορεί να εμφανί-

σει οξεία ή χρόνια κνίδωση, τουλάχιστον 

μια φορά στη ζωή του. Ιδιαίτερη έμφαση 

δόθηκε στη θεραπευτική αντιμετώπιση 

της κνίδωσης, η οποία είναι πλέον εξατο-

μικευμένη, με στόχο την πλήρη εξάλειψη 

των συμπτωμάτων με ασφάλεια. 

Στο Νοσοκομείο, στα ειδικά εξωτερικά 

ιατρεία που λειτουργούν με ραντεβού, 

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συζητή-

σουν με το εξειδικευμένο προσωπικό τις 

διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές για 

την κνίδωση.  

Τη δυνατότητα να ενημερωθεί και να εξε-

ταστεί για την ψωρίαση, έδωσε στο κοινό 

η Β’ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων 

Νοσημάτων ΑΠΘ του Νοσοκομείου, με 

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψωρία-

σης (29 Οκτωβρίου). Η ενημέρωση και η 

διενέργεια κλινικών εξετάσεων στους εν-

διαφερόμενους έγιναν την Τρίτη 5 Νοεμ-

βρίου. 

Οι πολίτες έλαβαν γνώση για τα αίτια της 

ψωρίασης, τους παράγοντες που επηρεά-

ζουν την εμφάνισή της, τον ρόλο της κλη-

ρονομικότητας και άλλα θέματα σχετικά 

με τη συχνή δερματοπάθεια, που εκτιμάται 

ότι εμφανίζεται στο 1-3% του γενικού πλη-

θυσμού.

Η αν. καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφρο-

δισιολογίας ΑΠΘ και διευθύντρια της Κλι-

νικής, Ελισάβετ Λαζαρίδου, αναφέρθηκε 

στις μορφές της ψωρίασης, τις βλάβες 

που προκαλεί στο δέρμα, καθώς και τη 

θεραπευτική αντιμετώπιση, που διαφέρει 

από μορφή σε μορφή και από ασθενή σε 

ασθενή. Παράλληλα, απάντησε στις ερω-

τήσεις των παρευρισκόμενων. Η ψωρίαση, 

όπως επισήμανε, είναι μια χρόνια, φλεγ-

μονώδης πάθηση που χαρακτηρίζεται 

από υπέρμετρο πολλαπλασιασμό των κε-

ρατινοκυττάρων, των κυττάρων που σχη-

ματίζουν την επιδερμίδα. Το αποτέλεσμα 

είναι τα κύτταρα της επιδερμίδας στις προ-

σβεβλημένες περιοχές να ανανεώνονται 

κάθε 4-6 ημέρες, αντί για 28-30 ημέρες 

που θεωρείται φυσιολογικό. Η ψωρίαση 

δεν είναι μεταδοτική  και η επίπτωση είναι 

σοβαρότερη στους άνδρες. Σε ορισμέ-

νους πληθυσμούς, ο επιπολασμός ξεπερ-

νά το 10%, καθιστώντας τη νόσο σοβαρό 

πρόβλημα. Οι ασθενείς μπορούν να ανα-

ζητήσουν λύση, απευθυνόμενοι στο εξει-

δικευμένο ιατρείο της Κλινικής, μετά από 

ραντεβού. 

ΑΠΟ ΤΗ Β´ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΠΘ
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Στο πλαίσιο του προγράμματος «ACT Now»
Ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε ασθενείς

Ένα πρωτότυπο πρόγραμμα για την υπο-

στήριξη ασθενών οι οποίοι υφίστανται 

αλλαγές στην εξωτερική τους εμφάνιση 

εξαιτίας παθήσεων, τραυματισμών,  χει-

ρουργικών επεμβάσεων, ανεπιθύμητων 

ενεργειών θεραπειών κτλ, «τρέχει» στο 

Νοσοκομείο. 

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο project, στο 

πλαίσιο του διετούς έργου «ACT Now», 

με στόχο να εξοικειωθούν οι επαγγελμα-

τίες υγείας με καινοτόμες τεχνικές, ώστε 

να μπορούν να υποστηρίξουν ασθενείς 

που επηρεάζονται από αλλαγές που προ-

έκυψαν στην εξωτερική τους εμφάνιση 

από ιατρικούς λόγους. Προς αυτή την 

κατεύθυνση, πραγματοποιήθηκαν στο Νο-

σοκομείο εκπαιδευτικά εργαστήρια που 

απευθύνονταν σε επαγγελματίες υγείας 

του Παπαγεωργίου και άλλων νοσοκο-

μείων της Β.Ελλάδας, στις 14, 21 και 23 

Δεκεμβρίου.

Εισηγητές στο εκπαιδευτικό σεμινάριο 

ήταν οι κυρίες Βασιλική Χολέβα και Πα-

ναγιώτα Καραμούζη, Κλινικοί Ψυχολόγοι 

στην Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ του Νο-

σοκομείου και η ψυχίατρος της Κλινικής 

Ελένη Παρλαπάνη. Στους συμμετέχοντες 

δόθηκαν πιστοποιητικά παρακολούθησης. 

Το «ΑCT Now project - Acceptance & 

Commitment Therapy», χρηματοδοτή-

θηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμμετέχουν 

σ΄ αυτό εκπρόσωποι εννέα ευρωπαϊκών 

χωρών.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συμμετοχή σε πρόγραμμα για την παραγωγή 
μοσχευμάτων αίματος, ιστών και κυττάρων

Το Αιματολογικό Τμήμα και η Διεύθυνση 

Πληροφορικής του Γ.Ν. Παπαγεωργίου 

συμμετείχαν μαζί με την 7η Υγειονομική 

Περιφέρεια Κρήτης και την Τράπεζα Ομ-

φαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης σε συ-

νάντηση στη Ρώμη, την Τρίτη και Τετάρ-

τη, 29 και 30 Οκτωβρίου. Η συνάντηση 

αφορούσε στη κοινή ευρωπαϊκή δράση, 

με τίτλο «Facilitating of Authorization of 

Preparation Processes for blood, tissue 

and cell»  (με το ακρωνύμιο GAPP). Στην 

Ευρωπαϊκή Δράση για την ομογενοποίη-

ση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των διαδικασι-

ών επεξεργασίας αίματος, αιμοποιητικών 

προγονικών κυττάρων από το μυελό και 

το ομφαλικό αίμα, καθώς και ιστών για 

μεταμόσχευση, συμμετέχουν συνολικά 

17 ευρωπαϊκές χώρες.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι 

να διευκολύνει την ανάπτυξη μιας κοινής 

προσέγγισης από τις αρμόδιες αρχές 

κάθε χώρας για την αξιολόγηση και την 

έγκριση των διαδικασιών παραγωγής μο-

σχευμάτων αίματος, ιστών και κυττάρων.

Επιπρόσθετος στόχος είναι η ανάπτυξη 

ευρωπαϊκής πλατφόρμας ανταλλαγής 

γνώσεων για τη στήριξη των αρμοδίων 

αρχών κατά την αξιολόγηση νέων μεθό-

δων παρασκευής προϊόντων, όπως και 

η ανάπτυξη διεθνούς δικτύου εμπειρο-

γνωμόνων για τη στήριξη των αρμοδίων 

αρχών στις διαδικασίες αξιολόγησης. Η 

ελληνική ομάδα έλαβε τα καλύτερα σχό-

λια για την ποιότητα της δουλειάς και την 

αφοσίωση της όσον αφορά στην αξιολό-

γηση του Πακέτου Εργασίας που διαχει-

ρίστηκε, το οποίο έχει τεράστια σημασία 

για την ασφάλεια των ασθενών.

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
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Παρουσία στη Διεθνή Έκθεση για το περιβάλλον 
και την καινοτομία

Μαθητές ενημερώθηκαν 
για την ανακύκλωση στο Νοσοκομείο

Μαθητές του 1ου ΓΕΛ Αγίου Αθανασίου 

επισκέφτηκαν το Νοσοκομείο για να  ενη-

μερωθούν σχετικά με την ανακύκλωση 

στον χώρο του, αλλά και τη σημασία της για 

το περιβάλλον. Την ομάδα των μαθητών, 

που ασχολείται και με τη σύνταξη της σχο-

λικής εφημερίδας «Ανοιχτά Χαρτιά», υπο-

δέχτηκε η επόπτρια Δημόσιας Υγείας και 

υπεύθυνη Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Νίκη 

Τζουανοπούλου, η οποία τους μίλησε για 

τους τρόπους, την αξία της ανακύκλωσης 

και τα υλικά που συγκεντρώνονται στο Νο-

σοκομείο για ανακύκλωση. Με ενδιαφέρον 

οι μαθητές συμμετείχαν σε συζήτηση και 

στη συνέχεια ξεναγήθηκαν στο Νοσοκο-

μείο για να δουν τους χώρους όπου συλλέ-

γονται τα ανακυκλώσιμα υλικά, όπως χαρτί, 

γυαλί, πλαστικό, μπαταρίες, απόβλητα ηλε-

κτρικού και  ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.ά.

Δυναμική παρουσία στη Διεθνή Έκθε-

ση για το περιβάλλον και την καινοτο-

μία Ecomondo «The Green Technology 

Expo», που πραγματοποιήθηκε στις 5-8 

Νοεμβρίου, στο Ρίμινι της Ιταλίας, είχε το 

Γ.Ν. Παπαγεωργίου, το οποίο συμμετείχε 

στην ελληνική αποστολή που διοργανώθη-

κε από το Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο. 

Στην έκθεση, που αποτελεί διεθνές γε-

γονός όσον αφορά στα νέα μοντέλα της 

κυκλικής οικονομίας, συμμετείχαν εται-

ρείες παροχής υπηρεσιών και προϊόντων 

πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, επα-

ναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. 

Ακόμη, παρουσιάζονται τεχνολογίες επε-

ξεργασίας αποβλήτων, ανάκτησης ενέρ-

γειας, μηδενικής εκπομπής διοξειδίου του 

άνθρακα, εφαρμογές και συστήματα ιχνη-

λασιμότητας των αποβλήτων, καθώς και 

μείωσης του κόστους διαχείρισής τους. 

Στην έκθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το 

Νοσοκομείο εκπροσώπησε η επόπτρια 

Δημόσιας Υγείας και Υπεύθυνη Διαχείρι-

σης Αποβλήτων κ. Νίκη Τζουανοπούλου, 

η οποία παρουσίασε τη χρησιμότητα και 

εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην 

υγεία, τις δράσεις κυκλικής οικονομίας 

και τα μέτρα της χώρας μας σχετικά με 

την κλιματική αλλαγή. 

Η συμμετοχή του Νοσοκομείου κρίθηκε 

ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα από την υπεύ-

θυνη διοργάνωσης της έκθεσης Νicoletta 

Fabrin. 

“...ξενάγηση μαθητών 
στους χώρους συλλογής 
ανακυκλώσιμων υλικών...”
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Δωρεά γυρεοπαγίδας για την πρόληψη 
και αντιμετώπιση των αλλεργιών

Μία... παγίδα στην ταράτσα του Νοσοκο-

μείου αναλαμβάνει το έργο της ανίχνευ-

σης και καταγραφής των γύρεων που κυ-

κλοφορούν στην ατμόσφαιρα. Τα στοιχεία 

που θα συλλέγει θα αξιολογούνται από 

τους γιατρούς, οι οποίοι θα ενημερώνουν 

εγκαίρως όσους ταλαιπωρούνται από αλ-

λεργίες, ώστε να λαμβάνουν τα απαραίτη-

τα μέτρα προφύλαξης και την αντίστοιχη 

θεραπευτική αγωγή. Η προμήθεια της 

γυρεοπαγίδας έγινε χάρη στην ευγενική 

δωρεά του Συλλόγου «Γυναίκες Χωρίς Σύ-

νορα» προς το Ρινολογικό Ιατρείο της Β’ 

ΩΡΛ Κλινικής ΑΠΘ στο Νοσοκομείο. Με 

την εγκατάστασή της, ξεκινά και η μελέτη 

του … θαυμαστού μικρόκοσμου των γύρε-

ων με στόχο τη δημιουργία ενός χάρτη αν-

θοφορίας γύρεων, που μπορεί να καταστεί 

πολύτιμο εργαλείο για τους γιατρούς, αλλά 

και όσους πάσχουν από αλλεργίες. 

Οι εκπρόσωποι των «Γυναικών Χωρίς Σύ-

νορα» παρέδωσαν τη γυρεοπαγίδα, την 

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου, και το Νοσο-

κομείο με χαρά αγκάλιασε την εξαιρετική 

πρωτοβουλία, που έχει ιδιαίτερη αξία για 

τους ασθενείς του Ρινολογικού Ιατρείου. 

Η Θεσσαλονίκη δεν διαθέτει πληροφο-

ρίες αναφορικά με το αλλεργικό φορτίο 

που κυκλοφορεί στην ατμόσφαιρα και 

επομένως οι γιατροί δεν είναι σε θέση να 

πληροφορήσουν τους ασθενείς σχετικά με 

τις διακυμάνσεις και την ποιότητα των αλ-

λεργιογόνων σε αυτή. Η λειτουργία της γυ-

ρεοπαγίδας, που θα συλλέγει τη γύρη που 

κυκλοφορεί στον αέρα καθημερινά και θα 

συγκεντρώνει στοιχεία όσο διαρκεί η έξαρ-

ση των αλλεργιών λόγω γύρης, θα συμβάλ-

λει στην ποσοτικοποίηση της έκθεσης σε 

αερομεταφερόμενα αλλεργιογόνα, ώστε 

να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα έλεγ-

χου. Στο πλαίσιο αυτό, η παγίδα γύρης σε 

συνδυασμό με την ανάπτυξη μιας ηλεκτρο-

νικής εφαρμογής (Αpp) θα  μπορούσε να 

πληροφορεί σε πραγματικό χρόνο όλους 

τους ασθενείς του Νοσοκομείου για την 

ποιότητα και ποσότητα των αλλεργιογόνων 

στον αέρα της δυτικής Θεσσαλονίκης προ-

σφέροντας χρήσιμες πληροφορίες στην 

αντιμετώπιση της αλλεργικής ρινίτιδας και 

του αλλεργικού βρογχικού άσθματος.

«Η αλλεργική ρινίτιδα αποτελεί μάστιγα και 

απασχολεί σχεδόν το 40% του πληθυσμού 

μιας μεγάλης πόλης όπως η Θεσσαλονί-

κη και ιδιαίτερα κατοίκους συνοικιών με 

περιβαλλοντική ρύπανση. Θα γνωρίζουμε 

πλέον τα αλλεργιογόνα που κυκλοφορούν 

στην περιοχή και τις διακυμάνσεις στην ποι-

ότητα και την ποσότητά τους. Για παράδειγ-

μα, αν τον Μάιο και τον Ιούνιο παρατηρείται 

αυξημένη γύρη ελιάς, θα συστήνουμε τη 

μικρότερη το δυνατόν έκθεση και την ανά-

λογη λήψη φαρμάκων. Με τη χρήση της 

παγίδας γύρεων θα δώσουμε βάρος στην 

πρόληψη με πληροφορίες που μπορούν 

να βοηθήσουν στη μειωμένη έκθεση, άρα 

και τη μειωμένη λήψη φαρμάκων από τους 

ασθενείς», επισήμανε ο υπεύθυνος του Ρι-

νολογικού Ιατρείου, επίκουρος καθηγητής 

ΑΠΘ Ιορδάνης Κωνσταντινίδης.

«Αποφασίσαμε να κάνουμε τη δωρεά στο 

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, διότι θεω-

ρούμε ότι είναι ένα από τα αξιολογότερα 

νοσηλευτικά ιδρύματα. Χαιρόμαστε όταν 

μια δωρεά αγκαλιάζει τον κόσμο και βοηθά 

τους ασθενείς», ανέφερε συγκινημένη η 

πρόεδρος του Συλλόγου Έφη Πεϊτσίνη. 

Ως δείγμα ευγνωμοσύνης, ο διευθυντής 

της Β’ ΩΡΛ Κλινικής ΑΠΘ, καθηγητής 

Κωνσταντίνος Μάρκου, παρέδωσε στην 

πρόεδρο του Συλλόγου μια τιμητική πλα-

κέτα. Παράλληλα, χαρακτήρισε την πρω-

τοβουλία εξαιρετική, καθώς με την ακριβή 

καταγραφή αλλεργιογόνων θα διαμορφω-

θεί ο αλλεργιολογικός χάρτης της Βόρειας 

Ελλάδας και το Νοσοκομείο θα πρωτοπο-

ρήσει σε πανελλαδικό επίπεδο, ως σημείο 

αναφοράς με στόχο την αποφυγή της κα-

τάχρησης φαρμάκων. 

Τις θερμές ευχαριστίες του προς τις «Γυ-

ναίκες Χωρίς Σύνορα» εξέφρασε και ο 

Γενικός Διευθυντής του Νοσοκομείου 

Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης, ο οποίος 

δήλωσε ότι «στο νοσοκομείο αγκαλιάζουμε 

την καινοτομία και προσπαθούμε να την κά-

νουμε καθημερινότητα. Σε κάθε περίπτωση 

δωρεάς, σημασία δεν έχει το ύψος της, 

αλλά η κίνηση, γιατί με τη φροντίδα και τον 

εθελοντισμό γίνονται σημαντικά βήματα». 

ΑΠΟ ΤΙΣ «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» ΣΤΗ Β’ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
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Τιμητική εκδήλωση για την αφυπηρέτηση 
του καθηγητή Δημητρίου Βαβίλη

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η συγκινητική εκδήλωση έγινε την Τετάρ-

τη 23 Οκτωβρίου, στο αμφιθέατρο του 

Νοσοκομείου, παρουσία εκπροσώπων 

της Διοίκησης του Νοσοκομείου, της Σχο-

λής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, του ιατρικού 

κόσμου της πόλης και πολλών συναδέλ-

φων του. Ο κ. Βαβίλης, όπως ανέφεραν 

οι συνεργάτες του μιλώντας τιμητικά για 

το πρόσωπό του, αποχώρησε μετά από 

μακρά ακαδημαϊκή θητεία και σημαντική 

συνεισφορά στο εκπαιδευτικό, κλινικό και 

επιστημονικό έργο της Κλινικής.

Ο Διευθυντής της Κλινικής Καθηγητής 

Μαιευτικής - Γυναικολογίας ΑΠΘ, κ. Γρη-

γόρης Γκριμπίζης, μίλησε για το σπουδαίο 

έργο που έχει επιτελέσει ο κ. Βαβίλης, ο 

οποίος από το 2014 έως πρόσφατα διετέ-

λεσε Καθηγητής στην Κλινική, υπεύθυνος 

Γυναικολογικού Τμήματος και Χειρουρ-

γείου, αλλά και των εξωτερικών ιατρείων 

Εμμηνόπαυσης και Οικογενειακού Προ-

γραμματισμού. 

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο κ. Βασίλης 

Παπάς, Πρόεδρος ΔΣ του Νοσοκομείου, 

ο ομότιμος καθηγητής κ. Ιωάννης Μπό-

ντης, πρώην Διευθυντής της Κλινικής κατά 

τα έτη 2000-2008, ο ομότιμος καθηγητής 

κ. Βασίλης Ταρλατζής, επίσης πρώην Δι-

ευθυντής της Α’ Μαιευτικής - Γυναικολογι-

κής Κλινικής ΑΠΘ κατά τα έτη 2008-2017, 

ο Πρόεδρος του Ιατρικού Τμήματος της 

Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, κ. Αστέ-

ριος Καραγιάννης και ο Κοσμήτορας της 

Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, κ. Θεό-

δωρος Δαρδαβέσης. Όλοι τους ανέφε-

ραν ότι ο τιμώμενος καθηγητής, που ολο-

κλήρωσε ευδόκιμα την ενεργό θητεία του 

στο ΑΠΘ και αφυπηρέτησε ύστερα από 

δεκαετίες συνεπούς προσφοράς, υπήρξε 

ένας σεβαστός δάσκαλος και εκλεκτός 

συνεργάτης. 

Συγκινημένος, ο κος Βαβίλης, μεταξύ άλ-

λων, δήλωσε: «Μετά από 43 χρόνια ως 

γιατρός, ήρθε η στιγμή της αφυπηρέτη-

σής μου. Αισθάνομαι ιδιαίτερα τυχερός, 

γιατί όλα αυτά τα χρόνια είχα μια αγαστή 

συνεργασία με όλους τους συναδέλφους 

μου, προς τους οποίους εκφράζω ένα 

μεγάλο ‘’ευχαριστώ’’ από τα βάθη της 

καρδιάς μου. Είχα ακόμη μια θαυμάσια 

συνεργασία με τις μαίες, τις οποίες οφεί-

λω πολλά και εκφράζω τις βαθύτατες ευ-

χαριστίες μου. Τέλος, θεωρώ τον εαυτό 

μου τυχερό που τα τελευταία 15 χρόνια 

εργάστηκα στο Νοσοκομείο Παπαγεωρ-

γίου, καθώς πρόκειται για ένα μοναδικό 

νοσοκομείο στην Ελλάδα και όχι μόνο...». 

Ο κ. Βαβίλης παρέλαβε τιμητική πλακέ-

τα για το πολυετές έργο του, εκ μέρους 

όλων των εργαζόμενων στην Κλινική, από 

τον κ. Γκριμπίζη, ενώ τον περίμεναν και 

δυο εκπλήξεις. Οι ειδικευόμενος γιατρός 

στην Κλινική κ. Παναγιώτης Παπάς του 

παρέδωσε ένα επιχρυσωμένο στεφάνι, 

δώρο των ειδικευόμενων σε ένδειξη ανα-

γνώρισης, τιμής και ευχαριστίας για την 

προσφορά του. Εκ μέρους των «παλιών» 

ειδικευόμενων χαιρέτισε την εκδήλωση η 

κ. Ελεονώρα Τογκαρίδου, ενώ η προϊστα-

μένη της Κλινικής κ. Ευαγγελία Βοζίκη του 

χάρισε ένα άλμπουμ παλιών φωτογραφι-

ών, ως ενθύμιο των χρόνων που πέρασε 

στο Νοσοκομείο.

Εκδήλωση προς τιμήν του καθηγητή, κ. Δημητρίου Βαβίλη, ως αναγνώριση της μακράς και γόνι-
μης θητείας του, διοργάνωσε η Α’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ του Νοσοκομείου, με 
αφορμή την αφυπηρέτησή του, στις 31 Αυγούστου.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 ΤΗΣ Α’ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΘ
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Τα νέα του παιδικού σταθμού 
του Νοσοκομείου

Τον μυθιστορηματικό χαρακτήρα του Πί-

τερ Παν μετέφεραν στο αυτοσχέδιο θε-

ατρικό σανίδι, με τον μοναδικό τους τρό-

πο, τα παιδιά του παιδικού σταθμού του 

Νοσοκομείου, που αποτελεί δωρεά του 

Ιδρύματος Παπαγεωργίου. Με τις πολύ-

χρωμες στολές και τον αυθορμητισμό της 

ηλικίας τους, έδωσαν τον καλύτερό τους 

εαυτό στη θεατρική παράσταση για τους 

γονείς τους, που πραγματοποιήθηκε στη 

χριστουγεννιάτικη γιορτή τους, την Παρα-

σκευή 13 Δεκεμβρίου. Αγοράκια και κορι-

τσάκια υποδύθηκαν όλους τους ήρωες. 

Από τον Πίτερ Παν, το ανέμελο παιδί που 

αρνείται να μεγαλώσει και ζει τα αιώνια 

παιδικά του χρόνια στη Χώρα του Ποτέ, 

μέχρι όλους αυτούς με τους οποίους συν-

διαλέγεται, όπως νεράιδες, ινδιάνους και 

πειρατές.

Με την επισημότητα που αρμόζει αλλά και 

με μία σειρά δραστηριοτήτων με σκοπό τα 

παιδιά να οικειοποιηθούν το δίδαγμα ότι οι 

λαοί δεν πεθαίνουν όταν έχουν ιδανικά, 

γιόρτασαν την 28η Οκτωβρίου του 1940, 

στον παιδικό σταθμό του Νοσοκομείου. 

Τα παιδιά έφτιαξαν κατασκευές με θέμα 

την εθνική γιορτή και κρατώντας περήφα-

να την ελληνική σημαία έκαναν παρέλαση, 

τραγούδησαν και είπαν ποιήματα για το 

«ΟΧΙ». Παραμονές της εθνικής γιορτής, 

τα παιδιά μαζί με τους εκπαιδευτικούς επι-

σκέφθηκαν την εκκλησία του Αγίου Δημη-

τρίου και ολοκλήρωσαν την ημερήσια εκ-

δρομή τους με πικ νικ στον Λευκό Πύργο. 

Αξέχαστη θα μείνει στα παιδιά των εργα-

ζόμενων που φιλοξενούνται στον παιδικό 

σταθμό η επίσκεψη, στις 7 Νοεμβρίου, στο 

στρατιωτικό αεροδρόμιο ΣΕΔΕΣ, το πρώ-

το αεροδρόμιο της 113 Πτέρυγας Μάχης, 

μιας από τις γνωστότερες μονάδες της 

Πολεμικής Αεροπορίας λόγω της συμμε-

τοχής της σε πολέμους της νεότερης ιστο-

ρίας. Το αεροδρόμιο, με ιστορία περίπου 

90 ετών, αποτελεί ένα ζωντανό αεροπορι-

κό μουσείο, που δεν άφησε ασυγκίνητους 

τους μικρούς επισκέπτες. Αφού περιπλα-

νήθηκαν στους χώρους του, έμαθαν για 

την ιστορία του και φωτογραφήθηκαν 

μπροστά σε στρατιωτικά αεροπλάνα. 

Ένα ξεχωριστό «μάθημα», την αγάπη για 

τα κατοικίδια και τη σημασία της σωστής 

φροντίδας τους, πήραν τα παιδιά που συμ-

μετείχαν στη διδακτική επίσκεψη σε pet 

shop, στις 11 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της 

βιωματικής μάθησης και της εξοικείωσης 

με ζωντανούς οργανισμούς. Στο κατάστη-

μα μικρών ζώων, είχαν την ευκαιρία να 

μάθουν για τις ευθύνες που έχει ένας ευ-

συνείδητος ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς, 

να έρθουν σε επαφή με μικρά ζωάκια που 

υπήρχαν στο κατάστημα, όπως χάμστερ, 

κουνελάκια, παπαγάλους και καναρίνια, 

αλλά και να ενημερωθούν για τις ιδιαιτε-

ρότητές τους.

Φορώντας αγιοβασιλιάτικους σκούφους 

και με τα τριγωνάκια στα χέρια, τα παιδιά 

επισκέφτηκαν την πτέρυγα της Διοίκησης 

του Νοσοκομείου και έψαλαν τα κάλαντα 

λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. 

Μέσα σε χαρούμενη ατμόσφαιρα ακο-

λούθησε ανταλλαγή ευχών και γιορτινό 

κέρασμα προς τα παιδάκια, που συνόδευ-

αν οι εκπαιδευτικοί τους.

Τέλος, ορισμένα από τα μεγαλύτερα παι-

διά συμμετείχαν στην έκθεση παιδικής 

ζωγραφιάς, που πλαισίωνε το 1ο Φροντι-

στήριο Μητρικού Θηλασμού, το Σάββατο 

9 Νοεμβρίου.
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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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H σημασία της δωρεάς κερατοειδούς 
ύψιστη πράξη συμπάθειας 
προς τους συνανθρώπους 

Νικόλαος Ζιάκας
Καθηγητής Οφθαλμολογίας

Διευθυντής Β’ Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ
Διευθυντής Μεταμοσχευτικού Κέντρου Εφαρμογής Ιστών Κερατοειδούς 

APΘPOΓPAΦIA

Από τον Ιούλιο του 2018 η Β’ Οφθαλμο-
λογική Κλινική ΑΠΘ του Γ.Ν. Παπαγε-
ωργίου έχοντας λάβει σχετική άδεια λει-
τουργίας ως Μονάδα Εφαρμογής Ιστών 
Κερατοειδούς πραγματοποιεί μεταμο-
σχεύσεις κερατοειδούς τόσο ολικού πά-
χους, όσο και τις νεώτερες μεταμοσχεύ-
σεις ενδοθηλίου (DSAEK, DMEK). Έως 
σήμερα έχουν ήδη διενεργηθεί επιτυχώς 
52 μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς στους 
χώρους του Γ.Ν. Παπαγεωργίου με ευ-
εργετικά αποτελέσματα για ισάριθμους 
συνανθρώπους μας που έπασχαν από 
έντονη απώλεια όρασης, αναδεικνύο-
ντας ταυτόχρονα τον κοινωνικό ρόλο 
του νοσοκομείου μας. Αξίζει να σημειω-
θεί πως εντός του 2018 πραγματοποιή-
θηκαν 7 μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς, 
ενώ από τις αρχές του 2019 μέχρι σή-
μερα 45. 

O Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσε-
ων (Ε.Ο.Μ.), από το 2007 έχει θεσπίσει 
την 1η  Νοεμβρίου κάθε έτους ως Πα-
νελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων. Σύμ-
φωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας περισσότεροι από 280 
εκατομμύρια άνθρωποι ανά την υφήλιο 
έχουν χαμηλή όραση ή τύφλωση και 
στους δύο οφθαλμούς τους. Η τέταρτη 
συχνότερη αιτία τύφλωσης παγκοσμίως 
είναι οι παθήσεις του κερατοειδούς χιτώ-
να. Στην πλειοψηφία αυτών των παθήσε-
ων η μείωση της όρασης είναι αναστρέ-
ψιμη και μπορεί να αποκατασταθεί σε 
πολύ μεγάλο βαθμό με μεταμόσχευση 
κερατοειδούς.
Όπως είναι γνωστό, στη χώρα μας, κυρί-
ως λόγω ελλιπούς ενημέρωσης, οι δότες 
οργάνων δεν αρκούν για την κάλυψη 
των αναγκών σε μοσχεύματα. Παρά τη 
συντονισμένη προσπάθεια όλων των φο-
ρέων καθώς και την αυταπάρνηση του 
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 
στην άσκηση των καθηκόντων τους, η 
λίστα αναμονής για μεταμόσχευση κε-
ρατοειδούς βαίνει σταθερά αυξανόμενη, 
καθώς οι ανάγκες της κοινωνίας για με-
ταμόσχευση διαρκώς μεγαλώνουν, λόγω 
της αύξησης των παθήσεων του κερατο-
ειδούς. Αυτό καταδεικνύει τη σημασία 
της δωρεάς κερατοειδούς ως ύψιστη 
πράξη συμπάθειας προς τους συναν-
θρώπους μας.

Στην προσπάθεια αυτή αξίζει να τονι-
σθεί η ουσιώδης αρωγή στο εν λόγω 
εγχείρημα της Διοίκησης του Γ.Ν. Παπα-
γεωργίου, καθώς και του συνόλου του 
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 
του νοσοκομείου μας. Τέλος, ιδιαίτερα 
καταλυτική συμμετοχή στο εν λόγω εγ-
χείρημα έχει το Παράρτημα του Εθνικού 
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) 
Βορείου Ελλάδος, αλλά και η ΜΕΘ τόσο 
του Νοσοκομείου μας, όσο και όλων των 
άλλων ιδρυμάτων της Βορείου Ελλάδος, 
για την ενημέρωση των συγγενών προς 
ανεύρεση πιθανού δότη. 
Είναι λοιπόν στο χέρι όλων μας να ανα-
δείξουμε το μεγαλείο της ανθρώπινης 
ψυχής, καθώς την ώρα της μεγαλύτερης 
οδύνης για την απώλεια ενός αγαπημέ-
νου προσώπου, κάποιος με μοναδικό 
κίνητρο την αγάπη και τη γενναιοδωρία 
αποφασίζει να υπερβεί τον πόνο και να 
γεφυρώσει τη ζωή με τον θάνατο.

“...Η τέταρτη συχνότερη αιτία τύφλωσης παγκοσμίως είναι οι 
παθήσεις του κερατοειδούς χιτώνα. Στην πλειοψηφία αυτών των 
παθήσεων η μείωση της όρασης είναι αναστρέψιμη και μπορεί 
να αποκατασταθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με μεταμόσχευση 
κερατοειδούς...”



XPEOΣ ZΩHΣ 
I 28 I

APΘPOΓPAΦIA

Χρόνος εργασίας 
και ανάπαυση

Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΥΑΕ)

πο λειτουργίας του. Στις υπηρεσίες υγεί-
ας, η ανάγκη για νοσηλευτική φροντίδα σε 
εικοσιτετράωρη βάση αναγκάζει μερίδα 
του προσωπικού να εργάζεται σε πλήρες 
κυκλικό και εναλλασσόμενο ωράριο. Τα 
άτομα που εργάζονται με το σύστημα της 
βάρδιας κατά τη νύχτα αναγκάζονται να 
διακόψουν τον βιολογικό εικοσιτετράωρο 
ρυθμό που καθορίζεται από το ρολόι του 
εγκεφάλου. Το αποτέλεσμα της αποδιορ-
γάνωσης αυτής είναι το λεγόμενο «jetlag» 
syndrome ή, στη συγκεκριμένη περίπτω-

Ο εργασιακός χώρος και οι συνθήκες 
που επικρατούν σε αυτόν διαδραματίζουν 
καθοριστικό ρόλο στη ζωή των περισσότε-
ρων εργαζόμενων, αφού εκεί δαπανάται 
σημαντικό μέρος του χρόνου της ζωής. 
Τα χαρακτηριστικά του κάθε εργασιακού 
πλαισίου είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη 
σωματική και ψυχική υγεία του ατόμου και 
τον βαθμό ικανοποίησής του από την ερ-
γασία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής.
Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχει το 
«βιολογικό ρολόι» που καθορίζει τον τρό-

ση, το «shiftlag» syndrome. Το σύνδρομο 
αυτό χαρακτηρίζεται από αίσθημα κό-
πωσης, υπνηλία, λήθαργο, προβλήματα 
πέψης, αϋπνία και μείωση της πνευματι-
κής επιδεξιότητας και απόδοσης.Το «βι-
ολογικό ρολόι» του ανθρώπου ρυθμίζει 
λειτουργίες όπως η πέψη, η αναπνοή, η 
καρδιακή λειτουργία, η διακύμανση της 
έκλυσης των ορμονών και η αντίδραση 
στον πόνο. Η σωστή λειτουργία του έχει 
ως αποτέλεσμα τη νυχτερινή ανάπαυση 
και την ημερήσια εγρήγορση με τις επιμέ-
ρους δραστηριότητες, σχετίζεται δηλαδή 
με την εναλλαγή ημέρας και νύχτας, επει-
δή ακριβώς μετράει τον χρόνο με βάση 
τον φυσικό ρυθμό του περιβάλλοντος. 
Δεδομένης λοιπόν της επιβάρυνσης που 
δέχονται τα άτομα που εργάζονται σε κυ-
κλικό ωράριο, είναι αναγκαίο να διασφα-

“...Τα άτομα που εργάζονται με το σύστημα της βάρδιας 
κατά τη νύχτα αναγκάζονται να διακόψουν τον βιολογικό 
εικοσιτετράωρο ρυθμό που καθορίζεται από το ρολόι του 
εγκεφάλου. Το αποτέλεσμα της αποδιοργάνωσης αυτής 
είναι το λεγόμενο «shiftlag» syndrome...”
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σε ηλεκτρονική μορφή από τους εργαζό-
μενους. Η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε 
ως μελέτη επισκόπησης και συσχέτισης.
Από τους 600 εργαζόμενους σε κυκλικό 
ή εναλλασσόμενο πρόγραμμα απάντησαν 
228, με το 87,3% από αυτούς να δουλεύ-
ουν σε πλήρες κυκλικό ωράριο.Το μεγα-
λύτερο ποσοστό των εργαζομένων διανύ-
ει ήδη τη δεύτερη δεκαετία εργασίας. Το 
25% απασχολείται λίγότερο από δεκαετία 
και το 14,5% έχει ξεπεράσει τα είκοσι έτη. 
Δεν πρόκειται πλέον για ένα μη επιβαρυ-
μένο υπαλληλικό δυναμικό. Με το συντρι-
πτικό 91,7% των ερωτηθέντων να αξιολο-
γούν ως θετική την εμπειρία της 11ωρης 
ανάπαυσης αναμφίβολα αναφερόμαστε 
σε ένα επιτυχημένο μέτρο, σύμφωνα με 
τους εργαζόμενους.
Πρόσφατα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Ορ-
γανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία 
στην Εργασία (EU-OSHA) δείχνουν ότι το 
στρες καταλαμβάνει σταθερά τη δεύτερη 
θέση ανάμεσα στα σχετιζόμενα με την 
εργασία προβλήματα υγείας. Τα δεδο-
μένα αυτά καθιστούν άξιο αναφοράς το 
πώς βιώνουν αυτή την εμπειρία και πώς 
την αξιολογούν ποιοτικά οι εργαζόμενοι. 
Το 46,7% αισθάνεται πιο ξεκούραστο, 
το 20,9%  πιο αποδοτικό, το 17,5% έχει 
πάψει να εμφανίζει διαταραχές ύπνου, 
ενώ το 9% νιώθει μειωμένο το αίσθημα 
του άγχους. Ένα επίσης ενδιαφέρον στα-
τιστικό στοιχείο που προκύπτει είναι πως, 
οι εργαζόμενοι που διανύουν τη δεύτερη 
ή τρίτη δεκαετία συνολικού εργασιακού 
βίου νιώθουν περισσότερο ξεκούραστοι, 
ενώ αυτοί της πρώτης δεκαετίας αυτοχα-
ρακτηρίζονται ως αποδοτικότεροι, αίσθη-
μα που λειτουργεί σαν ασπίδα έναντι της 
επαγγελματικής εξουθένωσης και της ψυ-
χικής κόπωσης.
Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες 
που έκριναν σαν αρνητική την εμπειρία 

λίζεται η όσο το δυνατόν περισσότερη και 
ποιοτικότερη διάρκεια ανάπαυσης.
Ήδη από το 2014 η Επιτροπή Υγιεινής 
και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΥΑΕ) του 
Νοσοκομείου αποφάσισε τη διανομή 
ερωτηματολογίου στους εργαζόμενους, 
προκειμένου να αποτυπώσει τυχόν επι-
βάρυνσή τους από τον αυξημένο όγκο 
εργασίας και να προτείνει παρεμβάσεις 
που θα καταστήσουν τον εργασιακό τους 
βίο ασφαλέστερο, για να διαφυλαχθεί η 
επαγγελματική τους υγεία επ΄ ωφελεία 
και των χρηστών των υπηρεσιών του 
Νοσοκομείου. Τα στοιχεία έδειξαν ότι το 
προσωπικό εμφάνισε υψηλή συναισθημα-
τική εξάντληση σε ποσοστό 47%, ενώ με 
παρόμοια συχνότητα (51%) καταγράφηκε 
υψηλή αποπροσωποποίηση! Επαγγελματι-
κή δε εξουθένωση απαντήθηκε στο 22%, 
ποσοστό που εκτιμάται ως ιδιαίτερα υψη-
λό δεδομένου ότι το 90% του δείγματος 
προερχόταν από τμήματα που δεν έχουν 
πλήρες κυκλικό ωράριο, ενώ το 30% των 
ερωτηματολογίων έχουν συμπληρωθεί 
από διοικητικό προσωπικό!
Η συνεργασία της Διοίκησης, των Δι-
ευθύνσεων του Νοσοκομείου και των 
εκπροσώπων των εργαζομένων που πε-
ριοδικά επανέφεραν το ζήτημα οδήγησε 
στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθε-
σίας η οποία ορίζει πως  «Για κάθε περί-
οδο 24 ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν 
μπορεί να είναι κατώτερη από έντεκα 11 
συνεχείς ώρες ». Η εφαρμογή της ισχύου-
σας νομοθεσίας ξεκίνησε τον Νοέμβριο 
του 2018.
Η ΕΥΑΕ διενήργησε έρευνα με σκοπό να 
αξιολογήσει την επίδραση της εφαρμογής 
του νόμου περί 11ωρης ανάπαυσης στο 
προσωπικό στον πρώτο χρόνο εφαρμο-
γής της. Η συλλογή των πληροφοριών 
έγινε με χρήση ερωτηματολογίου με ερω-
τήσεις κλειστού τύπου και συμπληρώθηκε 

του μέτρου, αισθάνονται πως δεν ξεκου-
ράζονται και δεν έχουν συνηθίσει αυτό το 
μοτίβο εργασίας, νιώθουν ότι δεν έχουν 
υπηρεσιακή συνέχεια με τους ασθενείς 
και αισθάνονται πιο επιρρεπείς στο λά-
θος.
Το ίδιο προεδρικό διάταγμα δίνει τη δυνα-
τότητα σε εργαζόμενους που έχουν μόνι-
μη κατοικία μακριά από το νοσοκομείο να 
εξαιρεθούν της εφαρμογής (άρθρο 14). 
Είναι σημαντικό,όμως, να τονίσουμε πως 
οι μισοί από τους εργαζόμενους που θα 
μπορούσαν να εξαιρεθούν λόγω απόστα-
σης δεν κάνουν χρήση του δικαιώματός 
τους, θεωρώντας το νέο πρόγραμμα πιο 
ξεκούραστο.
Εν κατακλείδι, το 83,3% των εργαζόμε-
νων θεωρεί πως η εργασιακή και κοινωνι-
κή του ζωή βελτιώθηκε με την εφαρμογή 
του νόμου, το 11,8% δεν είδε κάποια δι-
αφορά, ενώ λιγότερο του 5% θεωρεί ότι 
επιδεινώθηκε.
Συμπερασματικά,η εφαρμογή της εργατι-
κής νομοθεσίας ΠΔ 88/1999, αναφορικά 
με την οργάνωση του χρόνου εργασίας 
στο Νοσοκομείο μας -αν και περιορί-
στηκε στις ώρες ανάπαυσης, και όχι και 
στην εφαρμογή της εργασίας μίας μόνο 
νυκτερινής βάρδιας ανά εβδομάδα, όπως 
προβλέπεται από το ίδιο ΠΔ (άρθρο 8)- 
ανέδειξε τη συντριπτική προτίμηση του 
προσωπικού στον νέο τρόπο εκπόνησης 
των προγραμμάτων.

“Με το συντριπτικό 91,7% των ερωτηθέντων να αξιολογούν ως θετική την εμπειρία 
της 11ωρης ανάπαυσης αναμφίβολα αναφερόμαστε σε ένα επιτυχημένο μέτρο...”

46,7% 20,9% 17,5% 9%
αισθάνεται 

πιο ξεκούραστο
αισθάνεται 

πιο αποδοτικό
έχει πάψει 

να εμφανίζει 
διαταραχές ύπνου

νιώθει μειωμένο 
το αίσθημα 
του άγχους
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Η Αντηρίδα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Επίσκεψη του Μητροπολίτη 
Νεαπόλεως – Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα

Την καθιερωμένη του επίσκεψη στο 
Νοσοκομείο για ευχές και ευλογίες 
πραγματοποίησε ενόψει των εορτών 
των Χριστουγέννων ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης Νεαπόλεως – Σταυρου-
πόλεως κ.κ. Βαρνάβας, την Τετάρτη 18 
Δεκεμβρίου. Τον Σεβασμιότατο καλωσό-
ρισαν η κ. Ζωή Ψαρρά - Παπαγεωργίου, 

εκπρόσωπος του Ιδρύματος Παπαγεωρ-
γίου και αντιπρόεδρος της Αντηρίδας, 
ο Πρόεδρος του ΔΣ του Νοσοκομείου, 
κ. Βασίλειος Παπάς, και ο Γενικός Δι-
ευθυντής, κ. Κωνσταντίνος Εμμανου-
ηλίδης, ενώ τον συνόδευε η χορωδία 
της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, 
ψάλλοντας τα κάλαντα και φέρνοντας το 

χαρμόσυνο μήνυμα των Χριστουγέννων 
στο κεντρικό σαλόνι, την Παιδιατρική, 
την  Παιδοχειρουργική Κλινική, την Α’  
Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ και τη Νευρο-
λογική Κλινική. Ο Μητροπολίτης συνομί-
λησε με ασθενείς, τους πρόσφερε από 
μια εικόνα και τους ευχήθηκε καλές και 
ευλογημένες γιορτές. 
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• νιώθω τη χαρά της προσφοράς 
και συμμετοχής

• κερδίζω εμπειρίες ζωής από έναν 
πολύ ευαίσθητο χώρο

• αξιοποιώ τα προσόντα μου

• απεγκλωβίζομαι από τον ατομικισμό 

• γνωρίζω και συνεργάζομαι με άλλα 
άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα

• αποκτώ πολύτιμες γνώσεις 
μέσα από εκπαιδευτικές διαδικασίες

• πράττω για το συνάνθρωπο!

Συμμετέχω στην 
ΑΝΤΗρΙΔΑ σημαίνει: ΓIΝΕ 

ΚΑΙ ΕΣΥ 
ΑΝΤΗρΙΔΑ, 

ΓIΝΕ ΕΝΑ 
ΣΤΗρΙΓΜΑ 

ΕΛΠIΔΑΣ

Το γραφείο λειτουργεί: 
Δευτέρα - Παρασκευή 

8:00 - 16:00
τηλ. επικοινωνίας 

2313 323 869www.antirida.gr

Φοιτητές του Washington State 
University γνώρισαν το έργο 

της Αντηρίδας

Γιορτινές 
μελωδίες 

από μαθητές 
του ΔΕΛΑΣΑΛ 

Ομάδα φοιτητών από το αμερικανικό πα-
νεπιστήμιο Washington State University 
επισκέφτηκε τα γραφεία του Συλλόγου, 
προκειμένου να ενημερωθεί για το έργο 
της Αντηρίδας. Οι εθελοντές είχαν την 
ευκαιρία να τους μιλήσουν για τις υπη-
ρεσίες που παρέχουν, καθώς ξεναγού-
σαν τους φοιτητές στους χώρους του 
Νοσοκομείου. Φοιτητές και εκπαιδευτι-
κοί έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις 
δράσεις των εθελοντών και αποχώρησαν 
με τις καλύτερες εντυπώσεις. Λίγες ημέ-
ρες αργότερα, εκπρόσωποι της Αντηρί-

δας και φοιτητές συναντήθηκαν για να 
παρουσιάσουν την δική τους πρόταση 
ηλεκτρονικής δικτύωσης της Αντηρίδας 
με στόχο την ενίσχυση και αναγνώριση 
των εθελοντικών δραστηριοτήτων στο 
χώρο του Νοσοκομείου και την ευαισθη-
τοποίηση των πολιτών  – ανεξάρτητα από 
τη φυσική γεωγραφική τους θέση  – για 
την αξία της  προσφοράς. Η ευχάριστη 
γνωριμία με τους Αμερικανούς φοιτητές 
και εκπαιδευτικούς σφραγίστηκε με μια 
αναμνηστική φωτογραφία.

Μαθητές δημοτικού του Κολεγίου ΔΕ-
ΛΑΣΑΛ επισκέφτηκαν το Νοσοκομείο 
την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου και έψαλαν τα 
κάλαντα, δίπλα στο καταστόλιστο χρι-
στουγεννιάτικο δέντρο, στο κεντρικό 
σαλόνι, συγκινώντας ασθενείς, συνο-
δούς και προσωπικό και αποσπώντας 
θερμά χειροκροτήματα. Στη συνέχεια, 
με μεγάλη χαρά έδωσαν δωράκια και 
ευχές για γρήγορη ανάρρωση στους 
μικρούς ασθενείς της Παιδιατρικής 
και Παιδοχειρουργικής Κλινικής.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Αντηρίδα

Επίσκεψη εκπροσώπων 
του Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Κάλαντα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα 
Δήμου Παύλου Μελά 

Μήνυμα αγάπης και αισιοδοξίας μετέ-
φερε κατά την επίσκεψή του, την παρα-
μονή της Πρωτοχρονιάς, ο Τομεάρχης 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Δημήτρης 
Ασλανίδης. Η συνοδεία του, νεαρές και 
νεαροί, έψαλαν τα κάλαντα στο κεντρικό 
σαλόνι και στη συνέχεια στην Παιδιατρική 
Κλινική, όπου ο Άγιος Βασίλης πρόσφε-
ρε δώρα στους ασθενείς. Με συγκίνηση 
υποδέχτηκαν ασθενείς και προσωπικό τις 
νεανικές παρουσίες και στην Κλινική Πα-
θολογικής Ογκολογίας ΑΠΘ. Το κλιμάκιο 
του Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης χά-
ρισε δώρα, ευχές και κεράσματα στους 
νοσηλευόμενους. Ο Γενικός Διευθυντής 
του Νοσοκομείου συνόδευσε τους επι-
σκέπτες, τους ευχαρίστησε για την ευγε-
νική κίνηση ανθρωπιάς και τους ευχήθη-
κε καλή χρονιά με υγεία. 

Ένα χριστουγεννιάτικο καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα που πρόσφερε μοναδικές 
στιγμές σε ασθενείς και προσωπικό πα-
ρουσίασε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του 
Δήμου Παύλου Μελά, την παραμονή των 
Χριστουγέννων. Το κεντρικό σαλόνι πλημ-
μύρισε φωνές και χριστουγεννιάτικους 
ήχους από τα μουσικά όργανα των μελών 
της, που αν και δεν είναι επαγγελματίες 
μουσικοί, κατάφεραν με τον τρόπο τους 
να εντυπωσιάσουν το κοινό. Το μουσικό 
σύνολο των εθελοντών, αποτελούμενο 
κυρίως από μαθητές και φοιτητές, κατα-
χειροκροτήθηκε και ευχήθηκε σε όλους 
μια ευτυχισμένη χρονιά με υγεία.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Αντηρίδα

Χριστουγεννιάτικες επισκέψεις αγάπης 

Με αφορμή τις ημέρες των εορτών, 
πολλοί θέλησαν να εκφράσουν έμπρα-
κτα την αγάπη και τη στήριξή τους σε 
ασθενείς και εργαζόμενους. Το Νοσο-
κομείο ευχαριστεί θερμά όλους όσοι με 
τις επισκέψεις τους πρόσφεραν χαρά. 

Μεταξύ άλλων, το Γ.Ν. Παπαγεωργίου 
επισκέφτηκαν μαθητές και εκπαιδευτι-
κοί του Δημοτικού Σχολείου Καρδίας 
του Δήμου Θέρμης, του 4ου ΓΕΛ Κα-
λαμαριάς, του 2ου ΓΕΛ Νεάπολης, του 
2ου ΓΕΛ Ωραιοκάστρου, των Εκπαιδευ-

τηρίων «Ελπίδα», καθώς και χορωδίες 
χριστιανικών κύκλων, το Κατηχητικό της 
Αδελφότητας «Αγία Ειρήνη», η Χορωδία 
του Ιερού Ναού Ιωακείμ και Άννης, αλλά 
και η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου 
Λαγκαδά.

Ευχές και δώρα από τους 
παίκτες του ΠΑΟΚ

Δώρα και χαμόγελα έφερε η επίσκεψη των παικτών της ομάδας 
καλαθοσφαίρισης του ΠΑΟΚ, την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου. Το 
Νοσοκομείο είχε τη χαρά να υποδεχτεί αντιπροσωπεία και εκπρο-
σώπους του επιτελείου της ομάδας που χάρισαν δωράκια και αυ-
τόγραφα στους μικρούς ασθενείς της Παιδιατρικής και Παιδοχει-
ρουργικής Κλινικής. Οι καλαθοσφαιριστές Ζήσης Σαρικόπουλος, 
Γιάννης Χατζηνικόλας, Αμάνζε Εγκεκέζε και Άνταμ Σμιθ, σε κλίμα 
χαράς και ενθουσιασμού, φωτογραφήθηκαν με τα παιδιά και το 
προσωπικό μοιράζοντας απλόχερα γέλια και χαρά. Την ομάδα 
ευχαρίστησαν τόσο η Διοίκηση του Νοσοκομείου, όσο και η κ. 
Ζωή Ψαρρά – Παπαγεωργίου, εκπρόσωπος του Ιδρύματος Παπα-
γεωργίου και αντιπρόεδρος της Αντηρίδας, η οποία τόνισε ότι με 
μεγάλη ανυπομονησία τα νοσηλευόμενα παιδιά προσμένουν κάθε 
χρόνο την επίσκεψη και τη συμπαράσταση των παικτών. 
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 Οι εξελίξεις 
στην ενδοσκοπική γυναικολογία

Οι εξελίξεις στην Ουρογυναικολογία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι νεότερες εξελίξεις στην γυναικολογική 

ενδοσκόπηση παρουσιάστηκαν στο 28ο 

Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εται-

ρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης 

(ESGE), που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, 

στις 6-9 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή 

2.000 επιστημόνων από 70 χώρες της Ευ-

ρώπης, της Αμερικής, της Ασίας και της 

Αφρικής. 

Το συνέδριο αποτέλεσε μεγάλο επιστημο-

νικό γεγονός για τη Θεσσαλονίκη και η Α’ 

Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ 

του Νοσοκομείου συμμετείχε με τη μετά-

δοση ζωντανών χειρουργείων, μια συμ-

μετοχή που αποτελεί διεθνή αναγνώριση 

του επιστημονικού δυναμικού της. Τα 

χειρουργεία έγιναν στο Νοσοκομείο και 

οι σύνεδροι τα παρακολουθούσαν από 

τους χώρους του συνεδριακού κέντρου 

Ι. Βελλίδης. Στην επιτυχία της μετάδοσης 

συνέβαλαν το άρτια εκπαιδευμένο νοση-

λευτικό προσωπικό και η υποστήριξη από 

την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

Την ευθύνη της διοργάνωσης του συνε-

δρίου είχαν ο καθηγητής ΑΠΘ και Διευθυ-

ντής της Κλινικής Γρηγόριος Γκριμπίζης, 

ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 

Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης και ο κα-

θηγητής ΑΠΘ στην Κλινική Γεώργιος Πά-

ντος, ως πρόεδρος του συνεδρίου. 

Τα χειρουργεία που συμπεριελήφθησαν 

στο πρόγραμμα είχαν σκοπό την επίδειξη 

των νεότερων ενδοσκοπικών τεχνικών 

στην αντιμετώπιση των παθήσεων της εν-

δομήτριας κοιλότητας και των παθήσεων 

των γυναικολογικών οργάνων, τόσο των 

καλοήθων όσο και των κακοήθων. Συ-

μπεριελήφθησαν περιστατικά βαριάς εν-

δομητρίωσης, καρκίνου του ενδομητρίου, 

διαφραγμάτων της μήτρας, ενδομήτριων 

πολυπόδων και ινομυωμάτων. Τη μετάδο-

ση παρακολούθησαν 1.000 συμμετέχο-

ντες, με σχόλια και παρατηρήσεις. 

Το πάνελ των χειρουργών αποτέλεσαν 

μέλη του ιατρικού προσωπικού της Α’ 

Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής 

ΑΠΘ του Νοσοκομείου και ξένοι διακε-

κριμένοι χειρουργοί. Στο συνέδριο έγιναν 

επίτιμα μέλη της Εταιρείας ο καθηγητής 

Diet - helm Wallwiener από τη Γερμανία, ο 

διακεκριμένος χειρουργός Rudi Campo 

από το Βέλγιο και ο ομότιμος καθηγητής 

ΑΠΘ Ιωάννης Μπόντης για τη διαχρονική 

συνεισφορά τους στο πεδίο της γυναικο-

λογικής ενδοσκόπησης.

Η  Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής 

Ενδοσκόπησης αριθμεί περίπου 5.000 

μέλη και αποτελεί την κύρια επιστημονική 

εταιρία που ενεργοποιείται στον χώρο της 

γυναικολογικής ενδοσκόπησης. 

Οι τρέχουσες εξελίξεις στην αντιμετώπιση 

των παθήσεων του πυελικού εδάφους της 

γυναίκας, όπως η ακράτεια των ούρων 

και η πρόπτωση του κόλπου, παρουσιά-

στηκαν στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ου-

ρογυναικολογίας. 

Επιφανείς εισηγητές από την Ελλάδα και 

το εξωτερικό συμμετείχαν στις εργασίες, 

που έγιναν στο αμφιθέατρο του Νοσοκο-

μείου και το ξενοδοχείο Grand Hotel, στις 

6-8 Δεκεμβρίου, με τη συνδιοργάνωση 

της Α΄& Β΄ Μαιευτικής - Γυναικολογικής 

Κλινικής ΑΠΘ του Νοσοκομείου και της 

Πανελλήνιας Εταιρίας Ουρογυναικολογί-

ας. Παράλληλα, προσφέρθηκε βήμα για 

την παρουσίαση της ερευνητικής δουλειάς 

που γίνεται στη χώρα μας στους τομείς της 

διάγνωσης, αντιμετώπισης και διερεύνη-

σης των παθήσεων του γυναικείου πυελι-

κού εδάφους. Στο συνέδριο καλύφθηκε 

όλο το φάσμα των σχετικών διαταραχών, 

με κλινικά φροντιστήρια, ζωντανή αναμε-

τάδοση χειρουργείων, εκπαιδευτικό οπτι-

κοακουστικό υλικό χειρουργικών τεχνι-

κών, αντιπαραθέσεις, αλλά και διαλέξεις. 

Όπως ανέφερε ο επίκουρος καθηγητής 

Μαιευτικής - Γυναικολογίας ΑΠΘ και αντι-

πρόεδρος της Πανελλήνιας Εταιρείας Ου-

ρογυναικολογίας, κ. Θεμιστοκλής

Μίκος, η ανάγκη για την αντιμετώπιση των 

συγκεκριμένων παθήσεων ολοένα και αυ-

ξάνεται, καθώς οι Ελληνίδες ενδιαφέρο-

νται για την αποκατάσταση της ποιότητας 

ζωής που τους στερούν τα ουρογυναικο-

λογικά προβλήματα. Επιπλέον, τόνισε ότι,  

δεδομένου ότι o πληθυσμός μεγαλύτερης 

ηλικίας αυξάνεται και η τεχνολογία προ-

σφέρει συνεχώς καινοτόμες και φιλικές 

λύσεις, είναι επιτακτική η ανάγκη της πα-

ρακολούθησης και της διαρκούς εκπαί-

δευσης όλων των γυναικολόγων.

28ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ EsGE
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Φροντιστήριο για τη στήριξη
 του μητρικού θηλασμού

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η Β΄ Νεογνολογική Κλινική ΑΠΘ και η A’ 

Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ 

του Νοσοκομείου, ιδιαίτερα ευαισθητο-

ποιημένες σε θέματα μητρότητας και θη-

λασμού, διοργάνωσαν το 1ο Φροντιστήριο 

Μητρικού Θηλασμού, το Σάββατο 9 Νοεμ-

βρίου, στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, εξειδικευ-

μένο προσωπικό παρουσίασε τις κατευθυ-

ντήριες οδηγίες για την επίλυση κλινικών 

προβλημάτων καθημερινής πρακτικής 

σχετικά με την προαγωγή του μητρικού 

θηλασμού και τη χορήγηση μητρικού γά-

λακτος. Μαίες, νεογνολόγοι, μαιευτήρες 

και άλλοι επιστήμονες του υγειονομικού 

χώρου έδωσαν έμφαση στη σημασία της 

συνεργασίας και της σύμπραξης διαφό-

ρων φορέων στην προστασία, προώθηση 

και υποστήριξη του θηλασμού. 

Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπως 

τονίστηκε στην εκδήλωση, ακολουθούνται 

ενέργειες, εναρμονισμένες με τον Παγκό-

σμιο Οργανισμό Υγείας, στοχεύοντας στο 

«Φιλικό για τη Μητέρα, το Βρέφος και τον 

Θηλασμό» Νοσοκομείο. Προτεραιότητα 

είναι η εκπαίδευση στη διάρκεια της εγκυ-

μοσύνης με στόχο να βοηθήσει τους μέλ-

λοντες γονείς να προετοιμαστούν για τη 

γέννηση και τη γονεϊκότητα. Παράλληλα, 

όπως υπογράμμισε η Διευθύντρια της Β΄ 

Νεογνολογικής Κλινικής ΑΠΘ, κ. Ελισάβετ 

Διαμαντή, υποστηρίζεται η μητέρα στον 

τοκετό της και τη διάρκεια της νοσηλείας 

της. Η φροντίδα επικεντρώνεται στην πρώ-

τη επαφή μετά τον τοκετό (skin to skin), 

την άμεση επαφή για τον θηλασμό, όπου 

οι συνθήκες και η κατάσταση του νεογνού 

το επιτρέπουν. Επιπλέον, η συνδιαμονή 

μητέρας και βρέφους (roomingin) αποτε-

λεί προτεραιότητα, εφόσον η μητέρα το 

επιθυμεί και υποστηρίζεται κατάλληλα από 

τις μαίες. Ακόμη, Ομάδα Θηλασμού και 

τηλεφωνική γραμμή για υποστήριξη εξυπη-

ρετούν και δίνουν λύσεις σε θέματα που 

απασχολούν τις νέες μητέρες.  Εξάλλου, 

στην Α΄ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική 

λειτουργεί Ιατρείο Μητρικού Θηλασμού, 

όπου, μεταξύ άλλων, παρέχονται υπηρεσί-

ες σε μητέρες που αντιμετωπίζουν δυσκο-

λία με τη σύλληψη θηλής, πόνο ή μειωμένη 

παροχή γάλακτος, μαστίτιδα, υπερφόρτω-

ση κ.ά. Το Εξωτερικό Ιατρείο Θηλασμού 

δέχεται περιστατικά για εξέταση, διάγνω-

ση, καθώς και θεραπεία. Παράλληλα, λει-

τουργεί χώρος θηλασμού, που εξυπηρετεί 

τόσο τη διαδικασία της συμβουλευτικής 

και εκπαίδευσης λεχωίδων οι οποίες νο-

σηλεύονται στην Κλινική, όσο και τις εργα-

ζόμενες μητέρες του Νοσοκομείου. Επι-

πλέον, λειτουργεί υπερσύγχρονη Τράπεζα 

Μητρικού Γάλακτος, στη Β΄ Νεογνολογική 

Κλινική ΑΠΘ, εξασφαλίζοντας την καλύτε-

ρη τροφή για τα βρέφη χάρη στη δωρεά 

μητέρων με περίσσευμα γάλακτος. 

Μετά την επιτυχία της εκδήλωσης, οι δι-

οργανωτές επεσήμαναν ότι το 1ο Φροντι-

στήριο Μητρικού Θηλασμού εγκαινίασε 

στο Νοσοκομείο έναν κύκλο φροντιστηρι-

ακών μαθημάτων για τον θηλασμό, που θα 

διεξάγονται κάθε χρόνο στο πλαίσιο της 

Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού.

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού με σύνθημα «Ενδυναμώνουμε 

τους Γονείς, Διευκολύνουμε τον Θηλασμό», στάθηκε μόνο η αφορμή.



  

Το νέο θεσμικό πλαίσιο 
ακτινοπροστασίας 

Ημερίδα για την παιδοφθαλμολογία 
και τον στραβισμό

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ακτινο-

προστασία στις ιατρικές εκθέσεις ήταν το 

θέμα της ημερίδας που συνδιοργάνωσαν 

το Τμήμα Ιατρικής Φυσικής του Νοσοκο-

μείου και  η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής 

Ενέργειας (ΕΕΑΕ), την Παρασκευή 11 

Οκτωβρίου. Στόχος της ενημερωτικής 

ημερίδας, που πραγματοποιήθηκε στο 

αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, ήταν η 

υπεύθυνη ενημέρωση όλων όσοι εργά-

ζονται ή εμπλέκονται με οποιονδήποτε 

τρόπο σε χώρους όπου γίνεται χρήση 

ιοντιζουσών ακτινοβολιών (Νοσοκομεία, 

διαγνωστικά εργαστήρια, κλινικές, κτλ), 

σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο ακτι-

νοπροστασίας στις ιατρικές εκθέσεις.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο γενικός διευθυ-

ντής του ΓΝ Παπαγεωργίου, κ. Κωνστα-

ντίνος Εμμανουηλίδης, ο οποίος τόνισε 

τη σπουδαιότητα της ημερίδας, καθώς 

και την αγαστή συνεργασία που έχει το 

Νοσοκομείο με την Ελληνική Επιτροπή 

Ατομικής Ενέργειας.

Ο διευθυντής του Τμήματος Ιατρικής Φυ-

σικής, κ. Κωνσταντίνος Χατζηιωάννου, 

καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους 

ομιλητές, τόνισε την αναγκαιότητα της 

συμμόρφωσης όλων των εμπλεκόμενων 

μερών με το νέο θεσμικό πλαίσιο. 

Στη συνέχεια, η Αναπλ. Διευθύντρια Αδει-

ών και Ελέγχων της ΕΕΑΕ, κ. Ελευθερία 

Καρίνου, παρουσίασε διεξοδικά τις βασι-

κότερες αλλαγές στις διαδικασίες και τη 

φιλοσοφία του νέου κανονιστικού πλαισί-

ου. Το θέμα του ρόλου της ΕΕΑΕ αφενός 

και, του ρόλου των οργανισμών στο νέο 

αυτό κανονιστικό πλαίσιο αφετέρου ανα-

πτύχθηκε από τον προϊστάμενο Διεύθυν-

σης Αδειών και Ελέγχων, κ. Κωνσταντίνο 

Χουρδάκη. Τέλος, η κ. Κυριακή Ηρωδι-

άδου, Διοικητικό Προσωπικό της ίδιας 

Διεύθυνσης, πραγματοποίησε, μέσω ζω-

ντανής διαδικτυακής σύνδεσης, πλοήγη-

ση στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ και 

παρουσίασε τα νέα έντυπα των αιτήσεων. 

Εν μέσω θερμού κλίματος, στο τελευταίο 

μέρος της εκδήλωσης, πραγματοποιήθη-

κε ανοιχτή συζήτηση και δόθηκαν απα-

ντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που έθε-

σαν οι συμμετέχοντες. Στην αποφώνησή 

του ο κ. Χατζηιωάννου τόνισε την ανάγκη 

πραγματοποίησης αντίστοιχων ενημερω-

τικών ημερίδων στο μέλλον και δόθηκε 

υπόσχεση για συνέχιση της συνεργασίας 

του Τμήματος Ιατρικής Φυσικής του Νο-

σοκομείου και της Ελληνικής Επιτροπής 

Ατομικής Ενέργειας σε θέματα εκπαίδευ-

σης που αφορούν στις ιατρικές εφαρμο-

γές των ακτινοβολιών.

Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος της ημε-

ρίδας είναι το ότι οι συμμετέχοντες ξε-

πέρασαν τους 130, προερχόμενοι από 

όλα τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα 

της Θεσσαλονίκης και της Β. Ελλάδος, 

ενώ σημαντική ήταν και η συμμετοχή από 

ιδιωτικούς οργανισμούς παροχής υπηρε-

σιών υγείας που κάνουν χρήση ιοντίζου-

σας ακτινοβολίας για διαγνωστικούς ή 

θεραπευτικούς σκοπούς. Επιπλέον, την 

ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους 

μέλη του διδακτικού και ερευνητικού 

προσωπικού των τμημάτων Φυσικής και 

Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημί-

ου Θεσσαλονίκης.

Ομιλίες για όλο το φάσμα της παιδο-

φθαλμολογίας και του στραβισμού, με 

έμφαση στις νεότερες θεραπείες και την 

αντιμετώπιση δύσκολων περιστατικών, 

περιλάμβανε η 13η Ημερίδα για την Παι-

δοφθαλμολογία και τον Στραβισμό, που 

έγινε στο κεντρικό αμφιθέατρο, το Σάβ-

βατο 2 Νοεμβρίου. Την ημερίδα συνδι-

οργάνωσαν η Β’ Οφθαλμολογική Κλινική 

ΑΠΘ του Νοσοκομείου και η Ελληνική 

Εταιρεία Παιδοφθαλμολογίας και Στρα-

βισμού (ΕΕΠΟΣ). 

Ενδιαφέρον παρουσίασε το προσυνεδρι-

ακό μάθημα για τις βασικές αρχές εξέτα-

σης και αντιμετώπισης του στραβισμού, 

που απευθυνόταν σε οφθαλμίατρους, 

γενικούς γιατρούς και παιδιάτρους. 

Στην ημερίδα συμμετείχε ως προσκεκλη-

μένος ομιλητής ο Πρόεδρος της Ευρω-

παϊκής Εταιρείας Παιδοφθαλμολογίας, 

Darius Hildebrand, ο οποίος ανέπτυξε το 

θέμα των αιμαγγειωμάτων στα παιδιά και 

μοιράστηκε με τους συμμετέχοντες τη 

γνώση και την εμπειρία του στην αντιμε-

τώπιση σοβαρών παιδοφθαλμολογικών 

παθήσεων.  
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Ζώντας 
με την πολλαπλή σκλήρυνση

Εκπαίδευση στον υπερηχογραφικό έλεγχο 
ισχίου στα παιδιά

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η επιστημονική ημερίδα, που φιλοξενήθη-

κε στο κεντρικό αμφιθέατρο, στόχο είχε 

την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 

κοινού σχετικά με τη σκλήρυνση κατά πλά-

κας. Οι ομιλητές, μεταξύ άλλων, ανέλυσαν 

τα πολλά και διαφορετικά συμπτώματα της 

πάθησης, που συνήθως είναι απρόβλεπτα, 

τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

πολλαπλή σκλήρυνση και τις επιπτώσεις 

της στις διάφορες ηλικίες. Παράλληλα, 

παρουσίασαν τα νεότερα επιστημονικά 

δεδομένα σχετικά με την πάθηση, που 

προσβάλλει κατεξοχήν νεαρά άτομα, ηλι-

κίας 20 έως 40 ετών, που βρίσκονται στη 

δημιουργικότερη φάση της ζωής τους. 

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει θεραπεία για 

την πολλαπλή σκλήρυνση, αλλά θεραπείες 

για τη διαχείριση και αντιμετώπιση των επι-

μέρους συμπτωμάτων, οι συμμετέχοντες 

επικεντρώθηκαν στα νεότερα επιστημονι-

κά δεδομένα από πλευράς αντιμετώπισης, 

αλλά και τρόπου ζωής (δίαιτα, άσκηση, κά-

πνισμα, εναλλακτικές θεραπείες), καθώς 

και τις εξελίξεις από το πρόσφατο ευρω-

παϊκό συνέδριο ECTRIMS 2019, που έγινε 

στη Στοκχόλμη. 

Η έναρξη της εκδήλωσης έγινε με μουσική 

εισαγωγή των Δέσποινας Ανδριώτη, φοιτή-

τριας Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στα φωνητικά 

και Ολυμπίας Παπά στο πιάνο. Η ημερί-

δα έκλεισε με χορευτικό δρώμενο από το 

χορευτικό συγκρότημα του Νοσοκομείου, 

που παρουσίασε το έργο: «Στους δρόμους 

της παράδοσης». 

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε υπό την 

αιγίδα της Ελληνικής Νευρολογικής Εται-

ρείας, σε συνδιοργάνωση με την Ελληνική 

Εθνική Επιτροπή της UNESCO και με τη 

συμβολή του Συλλόγου Φίλων του Νοσο-

κομείου «Η Αντηρίδα».

Διήμερο κλειστό εκπαιδευτικό σεμινάριο για τον 

υπερηχογραφικό έλεγχο του ισχίου στα παιδιά 

διοργάνωσε στο κεντρικό αμφιθέατρο, στις 6 και 

7 Δεκεμβρίου, η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία, 

σε συνεργασία με το Ακτινοδιαγνωστικό Εργα-

στήριο του Νοσοκομείου, υπό τη διεύθυνση του 

κ. Ιωάννη Τσιτουρίδη. 

Οι εκπαιδευτές μετέδωσαν τις γνώσεις τους 

στους 25 εκπαιδευόμενους, οι οποίοι με ενδιαφέ-

ρον και ενθουσιασμό συμμετείχαν στη διημερίδα. 

Οι ειδικευόμενοι, εκτός από τη θεωρητική κατάρ-

τιση, εφάρμοσαν μια εξειδικευμένη τεχνική υπε-

ρηχογραφικού ελέγχου (κατά Graf) για το ισχίο 

σε  περίπου 20 παιδιά. Με την ολοκλήρωση της 

εκπαίδευσης, δόθηκε η  υπόσχεση ότι θα επανα-

ληφθεί ανάλογο σεμινάριο και στο μέλλον. 

«Ζω και προχωρώ με την πολλαπλή σκλήρυνση» ήταν το θέμα της φετινής ημερίδας που 

διοργάνωσε η Μονάδα Πολλαπλής Σκλήρυνσης της Νευρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου, 

το Σάββατο 30 Νοεμβρίου.

XPEOΣ ZΩHΣ 
I 37 I



 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

XPEOΣ ZΩHΣ 
I 38 I

Εκδήλωση και νοσηλευτική ημερίδα 
για τις λοιμώξεις του νεφρού

Επιστημονική εκδήλωση με τίτλο «Λοιμώξεις 

και Νεφρός» πραγματοποίησε το Νεφρολογικό 

Τμήμα του Νοσοκομείου, σε συνεργασία με την 

Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία. Η διοργάνω-

ση, που έγινε για πέμπτη χρονιά, φιλοξενήθηκε 

στο ξενοδοχείο Electra Palace, από την Παρα-

σκευή 13 Δεκεμβρίου έως και την Κυριακή 15 

Δεκεμβρίου και στη διάρκειά της συζητήθηκαν 

θέματα σχετικά με τους ενδονεφρικούς αμυντι-

κούς μηχανισμούς, τις λοιμώξεις στους μεταμο-

σχευμένους ασθενείς και τους διαβητικούς νε-

φροπαθείς κ.ά. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε 

ημερίδα με τίτλο «Ασπίδα προστασίας, Πρόλη-

ψη και Διαχείριση Λοιμώξεων σε Μονάδες Εξω-

νεφρικής Κάθαρσης» σε συνδιοργάνωση με 

την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) και την 

Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών.

Σάββατο14
Δεκεμβρίου2019

Ξενοδοχείο
ElectraPalace

Θεσσαλονίκη

Ασπίδαπροστασίας
ΠρόληψηκαιΔιαχείρισηΛοιμώξεων
σεΜονάδεςΕξωνεφρικής
Κάθαρσης

Γραφείο Οργάνωσης:  VOYAGER TRAVEL AND CONGRESS, Βασ. Ηρακλείου 26, 54624 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310.250401, 2310.250403, Fax: 2310.250418, e-mail: info@voyagertravel.gr, www.voyagertravel.gr

ΝοσηλευτικήΗμερίδαΝεφρολογικούΤμήματος
ΓΝΘεσσαλονίκης“Παπαγεωργίου”

ΗΗμερίδαμοριοδοτείταιαπότηνΕΝΕ
Με4μόριασυνεχιζόμενηςεκπαίδευσης

ινστιτούτο έρευνας 
& εφαρμογών
ουροποιογεννητικού 
συστήματος

13-15
Δεκεμβρίου2019
ΞενοδοχείοElectraPalace
Θεσσαλονίκη

ινστιτούτο έρευνας 
& εφαρμογών
ουροποιογεννητικού 
συστήματος

η
5

ΕτήσιαΕπιστημονικήΕκδήλωση
ΝεφρολογικούΤμήματος
ΓΝ“Παπαγεωργίου”Θεσσαλονίκης

Ελληνική Νεφρολογική 
Εταιρεία (ΕΝΕ)

ΓΝ Θεσσαλονίκης 
“Παπαγεωργίου”

Γραφείο Οργάνωσης:  VOYAGER TRAVEL AND CONGRESS, Βασ. Ηρακλείου 26, 54624 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310.250401, 2310.250403, Fax: 2310.250418, e-mail: info@voyagertravel.gr, www.voyagertravel.gr

ΛοιμώξειςκαιΝεφρός

Διεθνές Συνέδριο Αρθροπλαστικής MAST-6

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε για 6η συ-

νεχή χρονιά (6-8 Δεκεμβρίου 2019) το Δι-

εθνές Συνέδριο Αρθροπλαστικής MAST-

6 (Masterclass in Arthroplasty Surgery 

Thessaloniki) που οργανώνεται κάθε χρό-

νο από την Ορθοπαιδική Κλινική του ΑΠΘ 

στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου, σε συνεργασία 

με την Ευρωπαϊκή Εταιρία Ισχίου και την 

Πανευρωπαϊκή Ορθοπαιδική Εταιρία. 

Στην προεδρία ήταν ο Διευθυντής της Ορ-

θοπαιδικής Κλινικής ΑΠΘ κ. Ελευθέριος 

Τσιρίδης και συνδιοργανωτές οι αναπλη-

ρωτές Διευθυντές της, καθηγητές, κ. Ιω-

άννης Σαρρής και κ. Μιχαήλ Ποτούπνης.

Με αφορμή το Συνέδριο, φιλοξενήθηκε 

στην Κλινική και παρακολούθησε τα χει-

ρουργεία ο καθηγητής Chan από το Hong 

Kong, που είχε την ευκαιρία να δει τη νέα 

τεχνική αρθροπλαστικής ισχίου μικρής 

επεμβατικότητας Direct Superior. Ο κ. 

Τσιρίδης παρουσίασε τις πρώτες εμπειρί-

ες από τη χρήση ρομποτικών συστημάτων 

στην αρθροπλαστική και προανήγγειλε 

την εφαρμογή των πιο σύγχρονων ρο-

μποτικών συστημάτων στην αρθροπλα-

στική ισχίου και γόνατος, μία πρωτοπόρα 

τεχνική για την Ελλάδα και την Ευρώπη, 

που ξεκίνησε να εφαρμόζει από τον Δε-

κέμβριο του 2019.

Εκτός από τις ομιλίες και τις συνεδρίες 

αντιπαραθέσεων εξειδικευμένων ομι-

λητών, πραγματοποιήθηκαν workshops 

με πρακτική εκπαίδευση ειδικευομένων 

και ειδικών χειρουργών στις τεχνικές 

αρθροπλαστικής άνω και κάτω άκρου 

με έμφαση στην αναθεώρηση και την 

επανορθωτική χειρουργική αρθρώσεων. 

Στο επιστημονικό πρόγραμμα συμμετείχε 

ενεργά και η Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική του 

Νοσοκομείου, υπό τη διεύθυνση του κ. 

Αναστάσιου Μπελετσιώτη.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου βραβεύτηκαν 

με τον τίτλο του επίτιμου και επισκέπτη 

καθηγητή Ορθοπαιδικής οι διακεκριμέ-

νοι ορθοπαιδικοί χειρουργοί καθηγητής 

George Bentley από το Royal National 

Orthopaedic Hospital του Stanmore 

στο Λονδίνο και το Πανεπιστήμιο UCL, 

καθώς και ο καθηγητής Per Andersen, 

Πρόεδρος της Πανευρωπαϊκής Εταιρίας 

EFORT από τη Δανία. Επίσης, βραβεύτη-

καν για την προσφορά τους ο ιδρυτής και 

πρώτος Διευθυντής της Κλινικής καθηγη-

τής Γεώργιος Καπετάνος, ο μέχρι πρό-

σφατα Διευθυντής της, ομότιμος καθηγη-

τής ΑΠΘ Φάρες Σάιεχ και ο επισκέπτης 

καθηγητής Βασίλης Μπιτούνης. 

Το Συνέδριο MAST είναι από τα ελάχιστα 

διεθνή συνέδρια που οργανώνονται κάθε 

χρόνο στην Ελλάδα και προσελκύουν 

ορθοπαιδικούς χειρουργούς από όλο 

τον κόσμο. Φέτος φιλοξενήθηκαν ορθο-

παιδικοί από την Κίνα, το Hong Kong, τη 

Μαλαισία, το Ιράν, το Ιράκ, την Αίγυπτο, 

την Ανατολική και Δυτική Ευρώπη, τη Με-

γάλη Βρετανία, τις Σκανδιναβικές Χώρες 

και τις ΗΠΑ. Ο αριθμός των συνέδρων 

ανήλθε στους 350, ενώ οι εξειδικευμένοι 

ομιλητές ήταν 64. 
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Η εφαρμογή GoLive ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο τους ασθενείς για τους 
χρόνους αναμονής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, ανά ειδικότητα. Οι χρήστες της 
εφαρμογής μπορούν να έχουν από οποιοδήποτε σημείο την πραγματική εικόνα για τις αναμονές  
του ΤΕΠ στις ημέρες γενικής εφημερίας του Nοσοκομείου.

Πληροφορίες παρέχονται και από τη διαδικτυακή πλατφόρμα 
www.gnpap.golive.gr
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ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Το Νησί των Συναισθημάτων» 
στην Παιδιατρική Κλινική

Ένα εμπνευσμένο θεατρικό δρώμενο από 

τη θεατρική ομάδα του Γ.Ν. Παπαγεωργί-

ου και την ομάδα Hippo Theater συντρό-

φευσε τα νοσηλευόμενα παιδάκια στην 

Παιδιατρική Κλινική, την Παρασκευή 27 

Δεκεμβρίου. Η διαδραστική παράσταση, 

με τίτλο «Το Νησί των Συναισθημάτων», 

πραγματευόταν το θέμα της συναισθη-

ματικής νοημοσύνης. Η παράσταση, 

βασισμένη σε τεχνικές του σωματικού 

θεάτρου με έμφαση στην εκφραστικότη-

τα, την κίνηση, τον χορό και το τραγούδι, 

ώθησε τα παιδιά να συμμετάσχουν μέσα 

από θεατρικά παιχνίδια και τεχνικές του 

εκπαιδευτικού δράματος, επηρεάζοντας 

την εξέλιξη της ιστορίας και ασκώντας, 

παράλληλα, την κριτική τους σκέψη. Η 

Παρασκευή Ανδρέου, η Χριστίνα Μπα-

καστάθη και η Μίκα Στεφανάκη με τις 

ξεχωριστές υποκριτικές τους ικανότητες 

«ταξίδεψαν» τους μικρούς ασθενείς σε 

έναν τόπο μακρινό γεμάτο συναισθήμα-

τα. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν από την 

πρωτότυπη παράσταση και ξέσπασαν σε 

χειροκροτήματα. 

“...Η παράσταση ώθησε τα 
παιδιά να συμμετάσχουν 

μέσα από θεατρικά 
παιχνίδια και τεχνικές του 
εκπαιδευτικού δράματος, 

επηρεάζοντας την εξέλιξη 
της ιστορίας και ασκώντας, 

παράλληλα, την κριτική 
τους σκέψη...”
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Ένα ευχάριστο διάλειμμα για τους ασθε-

νείς, τους συνοδούς τους και τους εργαζό-

μενους στο Νοσοκομείο ήταν η επίσκεψη 

μαθητών και εκπαιδευτικών του Γενικού 

Λυκείου Σιάτιστας «Γεώργιος Παπαγεωρ-

γίου», την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου. Οι μα-

θητές του σχολείου, που είναι δωρεά των 

αδελφών Παπαγεωργίου, με τα μουσικά 

τους όργανα, τις μελωδικές φωνές, το τα-

λέντο και το μεράκι τους συγκίνησαν τους 

παρευρισκόμενους και τους παρέσυραν 

στο τραγούδι και τον χορό, αποσπώντας 

τον θαυμασμό και το θερμό χειροκρότημά 

τους. Η χορωδία έψαλε κάλαντα και παρα-

δοσιακά χριστουγεννιάτικα τραγούδια στο 

κεντρικό σαλόνι. Στην ξεχωριστή χριστου-

γεννιάτικη «συναυλία» παρευρέθηκαν η κ. 

Ζωή Ψαρρά - Παπαγεωργίου, εκπρόσωπος 

του Ιδρύματος Παπαγεωργίου και Αντι-

πρόεδρος της «Αντηρίδας», ο κ. Βασίλης 

Παπάς, Πρόεδρος του ΔΣ του Νοσοκομεί-

ου και ο κ. Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης, 

Γενικός Διευθυντής. Καλωσορίζοντας τους 

μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους, ο 

κ. Εμμανουηλίδης τόνισε ότι η επίσκεψη 

αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Νοσοκομείο 

και ευχήθηκε καλές γιορτές με υγεία. Η 

χορωδία έψαλε τα κάλαντα και σε νοση-

λευόμενα παιδιά στην Παιδοχειρουργική 

και Παιδιατρική Κλινική, ενώ νωρίτερα οι 

μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερω-

θούν για το κάπνισμα και τις βλαβερές του 

συνέπειες από τον πνευμονολόγο, κ. Σταύ-

ρο Βογιατζή. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με 

την προσφορά δώρων και κερασμάτων από 

τα μέλη της «Αντηρίδας». 

ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Μάγεψε» το Γενικό Λύκειο Σιάτιστας 
«Γεώργιος Παπαγεωργίου»

“...Οι μαθητές του 
σχολείου, που είναι 

δωρεά των αδελφών 
Παπαγεωργίου, με 

τα μουσικά τους 
όργανα, τις μελωδικές 

φωνές, το ταλέντο 
και το μεράκι τους 

συγκίνησαν τους 
παρευρισκόμενους...”
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ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κωμική παράσταση κουκλοθεάτρου από 
«Το βαλιτσάκι της αγάπης» 

Χριστουγεννιάτικα bazaar 
για καλό σκοπό

Οι χαρούμενες φωνές των νοσηλευόμε-

νων παιδιών της Παιδιατρικής και Παιδο-

χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου 

πλημμύρισαν την αίθουσα του Ειδικού 

Σχολείου, τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου. 

Οι μικροί ασθενείς είχαν την ευκαιρία να 

κάνουν ένα ευχάριστο διάλειμμα στη δι-

άρκεια της νοσηλείας τους, παρακολου-

θώντας την κωμική παράσταση κουκλο-

θεάτρου «Τα Χριστούγεννα του λύκου» 

από την ομάδα “JINX”. Οι ηθοποιοί πα-

ρέσυραν τα παιδιά σε έναν κόσμο μαγι-

κό, γεμάτο γέλια, χρώματα και φαντασία. 

Η παράσταση δόθηκε στο πλαίσιο της 

δράσης «Το βαλιτσάκι της αγάπης» που 

υλοποιεί το Κέντρο Πολιτισμού της Πε-

ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στην 

παράσταση παρευρέθηκαν ο πρόεδρος 

του ΔΣ του Νοσοκομείου, κ. Βασίλης Πα-

πάς, ο γενικός διευθυντής, κ. Κωνστα-

ντίνος Εμμανουηλίδης και ο αντιπεριφε-

ρειάρχης δημόσιας υγείας, κ. Χρήστος 

Μήττας.

Με αφορμή τις ημέρες των εορτών, το 

Νοσοκομείο φιλοξένησε τρία bazaar φι-

λανθρωπικού χαρακτήρα, δείχνοντας τη 

στήριξή του σε οργανισμούς που βοηθούν 

έμπρακτα τον συνάνθρωπο. Τη Δευτέρα 2 

Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε το Bazaar 

του «Make a Wish (Κάνε μια Ευχή Ελλά-

δος)», γεμίζοντας το κεντρικό σαλόνι με 

χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά και δώρα 

για μικρούς και μεγάλους. Την επομένη, 

φιλοξενήθηκε το bazaar της ΕΛΕΠΑΠ 

(Ελληνική Εταιρία Προστασίας & Αποκα-

ταστάσεως Αναπήρων Προσώπων), του 

μοναδικού κέντρου αποκατάστασης μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα στη Βόρεια Ελ-

λάδα που καλύπτει σφαιρικά ανάγκες θε-

ραπείας και αποκατάστασης, με το οποίο 

το Νοσοκομείο έχει υπογράψει μνημόνιο 

συνεργασίας. To φιλανθρωπικό κάλεσμα 

έκλεισε το «Χαμόγελο του Παιδιού», την 

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου. Συνοδοί ασθενών, 

επισκέπτες, αλλά και εργαζόμενοι του Νο-

σοκομείου είχαν την ευκαιρία να προμη-

θευτούν τις ημέρες εκείνες, χριστουγεν-

νιάτικα δώρα για τους αγαπημένους τους, 

ενισχύοντας ταυτόχρονα το φιλανθρωπικό 

έργο που υλοποιούν οι τρείς φορείς. 

“...οι ηθοποιοί παρέσυραν 
τους μικρούς ασθενείς σε 

έναν κόσμο μαγικό, 
γεμάτο γέλια, χρώματα 

και φαντασία...”
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ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιατρική και τέχνη 
στην Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης

Ομιλία με θέμα τον πόνο και το οδοιπορικό 

του στους αιώνες με οδηγό τις εικαστικές 

τέχνες, πραγματοποίησε ο πρόεδρος του 

ΤΕΠΕ, ομότιμος καθηγητής Παιδοχειρουρ-

γικής, κ. Αντώνιος Φιλιππόπουλος, προ-

σκεκλημένος στην εκδήλωση της Ιατρικής 

Εταιρείας Θεσσαλονίκης, με θέμα «Ιατρική 

και Τέχνη». Η εκδήλωση έγινε την Τετάρτη 

20 Νοεμβρίου, στην κατάμεστη από για-

τρούς και ανθρώπους της τέχνης αίθουσα 

συνεδριάσεων της Εταιρείας. Συντονιστές 

ήταν ο αν. καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ, 

κ. Γεώργιος Τσουλφάς και ο καθηγητής 

στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμέ-

νων Τεχνών ΑΠΘ, κ. Ξενοφών Σαχίνης. 

Εισηγήσεις έκαναν, ακόμη, ο Κοσμήτορας 

της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, κ. 

Θεόδωρος Δαρδαβέσης με θέμα «Ιστορί-

ες Ιατρικής μέσα από έργα Ζωγραφικής» 

και ο Δρ. Ιστορίας της Τέχνης, διδάσκων 

στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 

Τεχνών ΑΠΘ, κ. Νίκος Παπαγεωργίου, με 

θέμα «Ασθένεια και ίαση στην τέχνη. Από 

την Αρχαιότητα στο Βυζάντιο».

την αρμονική συνύπαρξη –στις εκθέσεις 

του Τομέα– καθηγητών, διδασκόντων, 

πτυχιούχων της Σχολής Καλών Τεχνών 

ΑΠΘ, καθώς και αυτοδίδακτων ευαί-

σθητων εικαστικών. Κατά τη λήξη της 

έκθεσης, διοργανώθηκε εορταστική 

τελετή, κατά την οποία απονεμήθηκαν 

διπλώματα – πάπυροι στους 25  εικα-

στικούς που συμμετείχαν. Ο κ. Φιλιππό-

πουλος απένειμε τιμητικούς παπύρους 

στον αν. Καθηγητή Γεώργιο Τσουλφά 

και στη φυσικοθεραπεύτρια των παιδιών 

της ΕΛΕΠΑΠ κ. Ελένη Καπαλή, για τον 

ενδιαφέρον που επέδειξαν στον άξονα 

Ιατρική – Τέχνη. 

ΑΝΑΔρΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚωΝ ΠΑρΕΜΒΑΣΕωΝ ΚΑΙ ΕΦΑρΜΟΓωΝ

Best of… ΤΕΠΕ

Τα έργα 25 εικαστικών, μια επιλογή από τα 

445 έργα που παρουσιάστηκαν τα τελευ-

ταία επτά χρόνια σε εκθέσεις και εκδηλώ-

σεις του Τομέα Εικαστικών Παρεμβάσεων 

και Εφαρμογών (ΤΕΠΕ) του Νοσοκομείου 

και αγαπήθηκαν από τα μέλη του και από 

το κοινό, πρωταγωνίστησαν στην έκθεση 

«Best Of…».

Η αναδρομική έκθεση του ΤΕΠΕ φιλοξε-

νήθηκε στο φουαγιέ του αμφιθεάτρου του 

Νοσοκομείου από τις 26 Νοεμβρίου έως 

και τις 3 Δεκεμβρίου. Τα μέλη του Τομέα 

που συμμετείχαν, ζωγράφοι και γλύπτες, 

έστειλαν τα δικά τους μηνύματα και μέσα 

από την τέχνη προσπάθησαν να μεταδώ-

σουν την κοινωνική τους ευαισθησία απέ-

ναντι σε καθημερινά και επίκαιρα θέματα.

«Τα μάτια του επισκέπτη γεμίζουν υψηλή 

τέχνη και χρώμα. Η ζωή, με τα καυτά της 

θέματα, αποτυπώνεται στις εκθέσεις του 

Τομέα, με την πλούσια θεματολογία: ‘’Πα-

ρεμβολές στο γκρίζο (2013)’’, “Ανθρώπων 

Ίχνη (2014)”, “Περιβάλλον, Έρωτας, Άν-

θρωπος (2016)”, “Χαμένες Πατρίδες του 

Ελληνισμού (2017)”, “Give Back (2018)”, 

“Η Φτώχια έχει χρώμα. Ο Πλούτος είναι 

γκρι (2019)”. Η αναδρομική έκθεση “Best 

Of…’’ είναι οι ίδιοι οι καλλιτέχνες, οι άν-

θρωποι και τα βιώματά τους», επισήμανε ο 

πρόεδρος του ΤΕΠΕ, κ. Αντώνης Φιλιππό-

πουλος. Ο ίδιος δήλωσε υπερήφανος για 
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επιστολές

MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

Προς τη Νευρολογική Κλινική
Μετά από τη νοσηλεία μου στη Νευ-
ρολογική Κλινική στο διάστημα από 
12 έως και 18 Οκτωβρίου, θέλω να 
εκφράσω τη βαθιά μου εκτίμηση προς 
το ιατρικό, νοσηλευτικό και επικουρι-
κό προσωπικό για τις επιστημονικές, 
αποτελεσματικές και βαθιά ανθρω-
πιστικές υπηρεσίες που παρείχαν 
σε μένα, αλλά και τους υπόλοιπους 
νοσηλευόμενους.
Με εκτίμηση, 
Έλλη Τοκαλάκη 

Προς το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Συγγνώμη για το μέγεθος του 
κειμένου, αλλά οφείλω να αναφέρω 
γεγονότα. Ζούμε στη Σουηδία και 
το καλοκαίρι ήρθαμε για διακοπές 
στην πατρίδα μας και, δυστυχώς, την 
επόμενη μέρα η σύζυγος μου υπέστη 
εγκεφαλικό επεισόδιο. 
Την ημέρα εκείνη εφημέρευε το 
νοσοκομείο σας. Θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε πολύ τον ιατρό νευ-
ρολόγο, κο Γιομπστ Ρούντολφ, που 
πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία 
τη θρομβόλυση στη σύζυγό μου. Θα 
θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε 
πολύ τον ιατρό κο  Κωνσταντίνο 
Κατσιαρδάνη, επίσης νευρολόγο που 
πρώτα απ’ όλα είναι άνθρωπος και 
μετά ιατρός. 
Στάθηκε τόσο κοντά στη σύζυγό μου 
αυτές τις 8 μέρες που νοσηλεύτηκε, 
όσο και σε εμάς τους υπόλοιπους 
συγγενείς που ανησυχούσαμε. Δεν 
θα ξεχάσουμε ποτέ τη χαρά που 
είχε στο πρόσωπό του, όταν μας 
ανακοίνωνε ότι όλα πήγαν καλά. 
Επίσης, τελειώνοντας θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε και το νοσηλευτικό 
προσωπικό, το οποίο ήταν επίσης 
δίπλα στη σύζυγό μου, ευγενικό και 
πρόθυμο να βοηθήσει.
Χαιρετισμούς,
Δήμος -  Ηλέκτρα Ασήκη

Προς το Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα 
Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα 
να εκφράσω δημόσια τις πιο θερμές 
και ειλικρινείς ευχαριστίες για τη 
φροντίδα με την οποία αντιμετω-
πίστηκε η ηλικιωμένη μητέρα μου, 
Αγάθη-Ειρήνη Μελισσινού, κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας της στο 
Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα του Νοσο-
κομείου Παπαγεωργίου. 
Σε όλο το διάστημα των δύο περίπου 
μηνών που διήρκησε η ακτινοθερα-

Ευχαριστίες στον γιατρό μας  κ. Ιωάν-
νη Λαζαρίδη με την ευχή να μαζέψει 
πολλά «κοχύλια» και «βολβούς»  στις 
συναντήσεις  με τους ασθενείς του 
και τους φοιτητές του κατά το ταξίδι 
της ζωής του.
Μας τιμά η συνάντηση αυτή με τον 
γιατρό μας  κ. Ιωάννη Λαζαρίδη, 
Aναπληρωτή Kαθηγητή και την ομάδα 
της  Α’ Χειρουργικής Κλινικής  ΑΠΘ  
του Παπαγεωργίου.
Με τιμή,
Οικογένεια Γεωργίου Η. Μπισούκη

Προς το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
…Μαζεύοντας τα κομμάτια μου 
έφυγα μαζί με τον γιο μου χωρίς να 
με εξετάσει και πήγα στο Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου. Εκεί συνάντησα 
ανθρώπους που σέβονται και τηρούν 
τον όρκο τους. Συγκεκριμένα βρήκα 
έναν άγγελο με λευκή μπλούζα, 
τον ιατρό ουρολόγο Κολβατζή 
Μερκούριο, ο οποίος αξιολογώντας 
ιατρικά άμεσα την κρισιμότητα της 
κατάστασής μου προσπάθησε με έναν 
ανθρώπινο τρόπο συγχρόνως να μου 
εξηγήσει την κατάστασή μου και να 
μου ανεβάσει το ήδη καταρρακωμένο 
μου ηθικό, πράγμα που πέτυχε στον 
μέγιστο βαθμό. 
Στη συνέχεια, γνώρισα τον δεύτερο 
άγγελο με λευκή ποδιά, τον αγγει-
οχειρούργο Καραμάνο Δημήτριο, ο 
οποίος 5 η ώρα τα χαράματα με χει-
ρούργησε σώζοντας στην κυριολεξία 
τη ζωή μου. Η συμπεριφορά του τόσο 
πριν, όσο και μετά την επέμβαση, 
άκρως ανθρώπινη και λυτρωτική για 
εμένα. Επιστήμονας και άνθρωπος 
στον πιο ιδανικό συνδυασμό που έχω 
δει στη ζωή μου. Ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ και στο νοσηλευτικό προσωπικό 
για την άψογη συμπεριφορά του… 
Για τους ιατρούς κ. Καραμάνο και 
κ. Κολβατζή έχω να σας πω το εξής: 
Το ύψος ενός ανθρώπου αρχίζει από 
τα πόδια και τελειώνει στο κεφάλι. 
Από εκεί αρχίζει το ανάστημα. Το 
επιστημονικό ανάστημα και των δύο 
είναι δυσθεόρατο και ισούται με το 
ανθρώπινό τους. Εγώ από χρέος 
και όχι από υποχρέωση, θα τους 
ευγνωμονώ για την υπόλοιπη ζωή 
μου, γιατί την οφείλω αποκλειστικά 
σε αυτούς… Γιατροί σαν και αυτούς 
κοσμούν με την παρουσία τους το 
ιατρικό λειτούργημα και είναι ελπίδα 
και στήριγμα για όλους μας.
Με τιμή, 
Περικλής Τεφτσής 

Προς τη Β’ Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ 
και το Αναισθησιολογικό Τμήμα 
«’Ως χαρίεν εστ’ άνθρωπος, 
όταν άνθρωπος» ή 
«Τι χαριτωμένο πλάσμα που είναι ο 
άνθρωπος, όταν είναι πραγματικά 
άνθρωπος, δηλ. έχει ανθρωπισμό» 
- Μένανδρος 

Με τις αναμφισβήτητες, διαχρο-
νικές και πάντα επίκαιρες αυτές 
αλήθειες του αρχαίου μας ποιητή 
Μενάνδρου, που αντικατοπτρίζονται 
και αντανακλούν στο νοσηλευτικό 
και ιατρικό προσωπικό της Β’ Ουρο-
λογικής Κλινικής του ΑΠΘ και του 
Αναισθησιολογικού Τμήματος του 
Γ.Ν. Παπαγεωργίου και ιδιαιτέρως 
στον επίκουρο καθηγητή Ουρολογίας 
κ.Κυριάκο Μωϋσίδη και τη Διευθύ-
ντρια κ. Ευαγγελία Γκουτζιομήτρου, 
οι οποίοι επιτελούν το ιατρικό τους 
λειτούργημα κατά τρόπο ενδελεχή 
και υποδειγματικό, συνδυαστικά 
με τις αναλλοίωτες ανθρωπιστικές 
τους προσφορές προς τον πάσχοντα 
συνάνθρωπό τους, τους εκφράζω 
εκθύμως και μέσα από την καρδιά 
μου τα θερμά μου συγχαρητήρια και 
τις ευχαριστίες μου, ευχόμενος όπως 
ο Ύψιστος τους χαρίζει υγεία και μα-
κροημέρευση, ως αντίδωρο ψυχής…
Με εκτίμηση, 
Κων/νος Ι. Κοντός   

Προς την Α’ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ
«Όπως σ᾽ ένα θαλασσινό ταξίδι, όταν 
το πλοίο ρίξει άγκυρα κάπου και 
βγεις στη στεριά για να πάρεις νερό, 
μπορείς, πηγαίνοντας, να σκύψεις να 
μαζέψεις κι ένα κοχύλι ή έναν βολβό, 
τον νου σου όμως πρέπει να τον έχεις 
καρφωμένο στο πλοίο και να στρέφεις 
πίσω διαρκώς το βλέμμα σου, προσέ-
χοντας μήπως κάποια στιγμή σε φωνά-
ξει ο καπετάνιος, κι άμα φωνάξει, θα 
τα παρατήσεις αμέσως όλα, μήπως και 
σε πετάξουν δεμένο στο καράβι, σαν 
τα πρόβατα· έτσι και στη ζωή σου, αν 
αντί για ένα κοχύλι κι ένα βολβό σου 
᾽χει δοθεί γυναίκα και παιδί, δεν πρέπει 
αυτά να σου γίνουν εμπόδιο. Κι άμα 
σε φωνάξει ο καπετάνιος, να τα παρα-
τήσεις όλα και να τρέξεις αμέσως στο 
πλοίο, κι ούτε να γυρίσεις να κοιτάξεις 
πίσω σου. Κι αν συμβαίνει να είσαι 
γέροντας, να μην απομακρυνθείς ποτέ 
από το πλοίο, μήπως και είσαι απών, 
όταν κάποτε εκείνος σε καλέσει.»
Επίκτητος –Εγχειρίδιον 7 -Το ταξίδι 
της ζωής.
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MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

επιστολές
πεία της, είχα την ευκαιρία να βιώσω 
το υψηλό αίσθημα επαγγελματικής 
ευθύνης, το επιστημονικό κύρος και 
την ανθρώπινη ευγένεια που χαρα-
κτηρίζουν το ιατρικό, νοσηλευτικό 
και διοικητικό προσωπικό του εν λόγω 
Τμήματος. 
Παρά τις αντιξοότητες και τις δύσκο-
λεςσυνθήκες που διέπουν τη λειτουρ-
γία ενός δημόσιου Νοσοκομείου, το 
προσωπικό του Τμήματος κατέβαλε 
κάθε ανθρώπινη δυνατή προσπάθεια 
για την απρόσκοπτη θεραπεία όλων 
των ασθενών με ιδιαίτερο σεβασμό 
στην αξιοπρέπειά τους. Νιώθω επίσης 
τη βαθιά υποχρέωση να ευχαριστήσω 
ιδιαίτερα τον Διευθυντή του Ακτινο-
θεραπευτικού Τμήματος, κ. Βασίλη 
Γιαννουζάκο, καθώς και τη Διευθύ-
ντρια του Πνευμονολογικού Τμήμα-
τος του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, 
κ. Μαριάννα Κάκουρα, για την 
επιμέλεια με την οποία αντιμετώπισαν 
την περίπτωση της μητέρας μου και 
για όλη την έμπρακτη βοήθεια που 
μας προσέφεραν κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας της. Τόσο εγώ όσο και 
η μητέρα μου, τους οφείλουμε ένα 
τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την 
καρδιά μας.
Με απεριόριστη εκτίμηση 
και ευγνωμοσύνη,
Χριστόφορος Κωτσάκης

Αγαπητέ κύριε Μεταξιώτη, 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μα-
κεδονίας και εγώ προσωπικά, δια του 
παρόντος, εκφράζουμε σε εσάς, αλλά 
και όλη την ομάδα σας, καθώς και 
στους αναισθησιολόγους που συμ-
μετείχαν στην εγχείρηση που έγινε 
στον μικρό μας Ταξιάρχη, τις θερμές 
μας ευχαριστίες. Η προσπάθεια όλων 
μας είναι και με τη δική σας πολύ 
σπουδαία συμβολή να συνδιαμορφώ-
σουμε έναν κόσμο περισσότερο αλλη-
λέγγυο, συνύπαρξης και συμμετοχής. 
Η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής 
Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας 
Συλβάνα Καρασαββίδου

Προς το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 
Είμαι η Μαίρη Κουτσοσίμου, μπήκα 
στην εφημερία στο Παπαγεωργίου με 
πυρετό και πόνο στην κοιλιά πάνω δε-
ξιά, χειρουργήθηκα την επομένη και 
θέλω να ευχαριστήσω τη Διευθύντρια 
του Αναισθησιολογικού Τμήματος, 
τον Παύλο Χατζάρα, αναισθησιο-

λόγο, καθώς και το προσωπικό του 
Χειρουργείου. Νοσηλεύτηκα στην Α΄ 
Χειρουργική. Ευχαριστώ θερμά τον 
Διευθυντή, κο Παπαβασιλείου, για την 
άψογη αντιμετώπιση του προβλήμα-
τός μας, για την άριστη χειρουργική 
επέμβαση. Σηκώθηκα από το κρεβάτι 
την ίδια μέρα, χωρίς κανέναν πόνο, 
σαν να μην χειρουργήθηκα. Επίσης, 
θέλω να ευχαριστήσω όλο το προσω-
πικό της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής για 
τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε 
όλους τους αρρώστους. Κυρίως την 
Προϊσταμένη Δέσποινα Κουτσαφάρα. 
Θα ήθελα να αναφερθώ συγκεκρι-
μένα σε μια νοσηλεύτρια, τη Μαρία 
Κασσανδρινού, που έχει μια έμφυτη 
τρυφερότητα για τον άρρωστο και 
τον γεμίζει αισιοδοξία. Εργαζόμουν 
για 35 χρόνια σε Νοσοκομείο και γνω-
ρίζω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει 
το προσωπικό.  Πρόνοιας Κεντρικής 
Με εκτίμηση, 
Μαίρη Κουτσοσίμου

Προς το προσωπικό του Νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου  
Μ΄ αυτή την επιστολή επιθυμώ να 
εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες 
μου, όπως και τις ευχαριστίες της 
οικογένειάς μου, προς το ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό της Βραχείας 
Ογκολογικής Κλινικής του Νοσοκο-
μείου Παπαγεωργίου για τη φροντίδα 
και τις υψηλού επιπέδου ιατρικές 
υπηρεσίες που μας προσφέρουν. 
Ειδικά οφείλω ένα θερμό ευχαριστώ 
στον χειρουργό κο Σαμαρά Αστέριο 
και στους ογκολόγους γιατρούς κο 
Ευθυμιάδη Κωνσταντίνο και κα Ζαϊρη 
Ελένη. Επίσης, το νοσηλευτικό προ-
σωπικό στις αιμοληψίες της Βραχείας 
Ογκολογίας που μας αντιμετωπίζει 
με υπομονή και χαμόγελο. Δεν θέλω 
να παραλείψω το νοσηλευτικό προ-
σωπικό στο τμήμα χημειοθεραπείας 
για την άψογη συμπεριφορά του στο 
τόσο δύσκολο έργο του. 
Με εκτίμηση, 
Μαρία Αναστασιάδου
και οι οικογένειες Ευτυχίας Λέφα 
και Δέσποινας Τσαχουρίδου 

Προς το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 
Ήρθα για ένα επείγον περιστατικό, 
με τον σύζυγό μου, στο Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου, έχοντας δυνατούς 
πόνους στη μέση και χαμηλά στην 
κοιλιά και βρέθηκα στην ευχάριστη 
έκπληξη να διαπιστώσω, σε σύγκριση 

με άλλες φορές, καλύτερη εξυπηρέ-
τηση και σε συντομότερο χρόνο.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως 
την ουρολόγο γιατρό, κ. Ελένη Πα-
σχαλίδου, γιατί παρά τα συνεχή περι-
στατικά που αντιμετώπιζε, με έντονο 
το συναίσθημα της δικαιοσύνης και 
της υπευθυνότητας (διεκπεραίωσε 
άλλα δύο περιστατικά πιο επείγοντα 
από το δικό μου), με αντιμετώπισε με 
σεβασμό, ανθρωπιά και κατανόηση 
και η επιστημονική της επάρκεια 
συνετέλεσε, ώστε με την κατάλληλη 
φαρμακευτική αγωγή που μου συνέ-
στησε, να απαλλαγώ από τους πόνους 
και την έντονη δυσφορία.
Χαιρόμαστε, ως πολίτες αυτής της 
πόλης, που βελτιώνεται, αργά, αλλά 
σταθερά, η κατάσταση στα Δημόσια 
Νοσοκομεία της χώρας, νιώθουμε 
υπερήφανοι που το ιατρικό προ-
σωπικό ασκεί με υπευθυνότητα το 
λειτούργημά του, κάτω από αντίξοες 
συνθήκες και θα θέλαμε να μετα-
φέρετε στη συγκεκριμένη γιατρό, κ. 
Ελένη Πασχαλίδου, τις θερμές μου 
ευχαριστίες.
Με εκτίμηση,
Μαρία Ορφανίδου-Φρέρη

Προς το προσωπικό των Επειγόντων 
Περιστατικών
Θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω 
τη γιατρό κα Tζώη Ελεάνα στα Επεί-
γοντα Περιστατικά του Νοσοκομείου 
σας, για τις υπηρεσίες που μου πρό-
σφερε μετά από ρινορραγία που είχα. 
Πρόκειται για μία εξαίρετη γιατρό 
που κοσμεί το νοσοκομείο σας. Πολ-
λές ευχαριστίες και στο προσωπικό 
του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες, 
καθώς και για τη συμπαράσταση. Το 
μόνο που με λύπησε είναι οι πολύ 
δύσκολες συνθήκες που εργάζονται 
όλοι οι εργαζόμενοι στα επείγοντα 
περιστατικά, καθώς ο όγκος των 
περιστατικών ήταν πολύ μεγάλος και 
φυσικά το προσωπικό και τα μέσα 
πολύ λίγα. Μακάρι να βελτιωθεί αυτή 
η τραγική κατάσταση κάποια στιγμή 
και να χαιρόμαστε όλοι υπηρεσίες 
υγείας υψηλής ποιότητας, καθώς εί-
ναι το μέγιστο αγαθό που μας έδωσε 
ο Θεός μετά τη ζωή μας. Ευχαριστώ 
πολύ για όλα και καλό κουράγιο στο 
δύσκολο έργο σας!
Με εκτίμηση,
Κωνσταντίνος Κρομμύδας
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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

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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ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

αΝαισΘΗσιολογικο 
ΤμHμα 
Διευθύντρια:
EΥΑΓΓΕΛιΑ 
ΓκΟΥτζιΟμητΡΟΥ
• Γενικό 
 Αναισθησιολογικό

α’ μαιευΤικΗ - 
γυΝαικολογικH 
κλιΝικH αΠΘ
Διευθυντής: 
ΓΡηΓΟΡιΟσ ΓκΡιμΠιζησ
•  Γυναικολογικό
• Ανδρικής Γονιμότητας
• Γυναικείας Γονιμότητας
• Γυναικείας 
 Ενδοκρινολογίας
• Εμμηνόπαυσης
• Ενδοκρινολογικό 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)  Χάσμα που δεν καλύπτεται
2)  Δωδεκανήσιοι
3)  Γι’άλλους σκάνδαλα, 
 γι’ άλλους…
4)  α) Δημόσια τηλεόραση 
 β) Ο σκηνοθέτης 
 της Νόρμα Ρέιν
5)  α) Το στερούνται πολλοί κάτοικοι 

του πλανήτη μας
β)  Μάρκα νοτιοκορεάτικων 
 αυτοκινήτων
6) α)Αιτία πολλών νόσων 
 β) Χημικό στοιχείο που 
 ανακάλυψε το ζεύγος Κιουρί 
 το 1898
7)  α) …Πετάτσι, ερωμένη του 

Μουσολίνι 
 β) βαθύς χωρίς αρχή και τέλος
8  α)Λευκή ισοπαλία 
 β)Η Ίος  
 γ)Συντομογραφία ιπποδύναμης
9)  Εξάρτημα όπλου ψυχρού 
 εκτελεστή (γεν.)

ΚΑΘΕΤΑ
1)  Είναι και ο ταύρος
2)  Μιγάδες στις Αντίλλες νήσους
3)  Αρχαία πόλη της Εύβοιας
4)  α) Τρελός Γάλλος 
 β) 151
5)  α) Το 5αοριζ.στην αρχαία εποχή  

β) Κοντολίζα… Υπουργός Εξω-
τερικών των ΗΠΑ επί Μπους του 
πρεσβύτερου

6)  α) Η… μας, οπερέτα του Στάθη 
Μάστορα β)Ουδέτερο άρθρο 
(αντιστρ.)

7)  Φλεγμονή αισθητηρίου
8)  α) Αρχικά στα οποία υπάγονται 

όλοι οι σύλλογοι πτυχιούχων 
πολυτεχνείων

β)  Αναισθητικό (καθ.)
9)  α) Ο Κίσσαβος 
 β) Υπάρχει και τέρμα με…

Η ΛΥΣΗ  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1) ΑΓΕΦΥΡΩΤΟ, 2) ΡΟΔΙΤΕΣ, 3) ΣΚΕΥΩΡΙΕΣ, 4) ΕΡΤ, ΡΙΤ 
5) ΝΕΡΟ, ΚΙΑ, 6) ΙΟΙ, ΡΑΔΙΟ, 7) ΚΛΑΡΑ, ΆΘΥ, 8) 00, ΝΙΟ, HP, 9) ΣΙΓΑΣΤΗΡΑ 
ΚΑΘΕΤΑ 1) ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ, 2) ΚΡΕΟΛΟΙ, 3) ΕΡΕΙΠΙΑ, 4) ΦΟΥ, PNA, 5) ΥΔΩΡ, ΡΑΙΣ
6) PIPIKA, OT, 7) ΩΤΙΤΙΔΑ, 8) ΤΕΕ, ΑΙΘΗΡ, 9) ΟΣΣΑ, ΟΥΡΑ 

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 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

Τ51

ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ 
Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ 
κατά τα εγκαίνια της έκθεσης Βαρλάμη  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΡΕΒΑΣ 
ΓΚΡΑΜΠΟΦΣΚΙ - ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ   
Συγκίνηση στο Νοσοκομείο που θεμελίωσε 
ο Κων/νος Μητσοτάκης 

ΕΞΙ ΒΡΑΒΕΙΑ   
Για πρωτοπόρες εφαρμογές 
σε θέματα υγείας, ανάπτυξης 
και υποδομών «φιλικών» 
στο περιβάλλον

ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΝΗΜΗΣ 
ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ   
Σημαντική φροντίδα σε άτομα 
με νοητικές διαταραχές   


