
 

Θεσσαλονίκη, 27.05.20 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου 

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου επισκέφτηκε εκτάκτως χτες ο Υπουργός Υγείας Βασίλης 

Κικίλιας, συνοδευόμενος από τους επικεφαλής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) 

Μακεδονίας και του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) Βορείου Ελλάδος. 

Ο υπουργός Υγείας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη, εξέφρασε την 

επιθυμία να δει από κοντά το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για το οποίο είχε ακούσει θετικά 

σχόλια, και να συναντηθεί με τη Διοίκηση προκειμένου να ενημερωθεί για τη λειτουργία 

του. Αποφεύγοντας τους χαιρετισμούς δια χειραψίας, ο κ. Κικίλιας χαιρέτισε τους 

εκπροσώπους της Διοίκησης και το προσωπικό, που τον υποδέχτηκε με ενθουσιασμό, 

στέλνοντας μήνυμα για τη σημασία της προσωπικής ευθύνης στην αποτροπή της 

εξάπλωσης της νόσου Covid-19. 

Στη συνέχεια, ο Υπουργός συμμετείχε σε σύσκεψη στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου, με τον Πρόεδρο του ΔΣ Μιχαήλ Καραβιώτη, την εκπρόσωπο του 

Ιδρύματος Παπαγεωργίου Ζωή Ψαρρά – Παπαγεωργίου, τον Γενικό Διευθυντή 

Κωνσταντίνο Εμμανουηλίδη, τον Διοικητή της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας Παναγιώτη Μπογιατζίδη 

και τους υποδιοικητές Αναστάσιο Κυριακίδη και Γεώργιο Χρίστογλου, καθώς και την 

Διοικήτρια του ΕΚΕΠΥ Βορείου Ελλάδος Τζίνα Λεπτοκαρίδου. 

Ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με αφορμή 

την πανδημία που προκάλεσε ο κορονοϊός και δεσμεύτηκε ότι θα εξασφαλιστούν επιπλέον 

κονδύλια για την υγεία, τα οποία θα αξιοποιηθούν για την περαιτέρω αναβάθμιση των 

νοσοκομείων. Παράλληλα, τόνισε ότι γίνεται προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων για την 

εύρυθμη και πιο αποτελεσματική λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Ο κ. Κικίλιας 

προανήγγειλε τις αλλαγές και τις βελτιώσεις που θα επέλθουν στα νοσοκομεία με την 

κατάθεση νομοσχεδίου στη Βουλή που μεταξύ άλλων προβλέπει την υιοθέτηση 

συστήματος αξιολόγησης των κλινικών. Ειδικά για το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, τόνισε 

ότι ορισμένες πρακτικές του, όπως η διαχείριση των απογευματινών ραντεβού, μπορούν 

να αποτελέσουν παράδειγμα και για άλλα νοσοκομεία. 

Κορωνίδα για την 3η Υγειονομική Περιφέρεια χαρακτήρισε το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 



ο κ. Μπογιατζίδης, υπογραμμίζοντας: «Η συνεργασία που υπάρχει είναι δεδομένη και 

προχωράμε ήδη τον σχεδιασμό για την επόμενη μέρα της πανδημίας».    

Οι εκπρόσωποι της Διοίκησης του Νοσοκομείου αναφέρθηκαν στην αγαστή συνεργασία με 

την 3η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, ενώ τόνισαν 

ότι το Νοσοκομείο έχει περιθώρια βελτίωσης και χρειάζεται τη διαρκή στήριξη της 

Πολιτείας ώστε να συνεχίσει σε ανοδική πορεία. 

 


